MESTO

Č ADCA

Č. j.: VD/4684/2017/Ja

V Čadci dňa 12.10.2017

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebn3', ňrad prislušný podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o ňzemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v spojenom ňzemnom a stavebnom konani preskinnal podl'a § 37 a 62 stavebného zákona žiadosf o
stavebné povolenie, ktorň dňa 27.06.2017 podal
Mgr. Peter Bytčanek, Raková 1447, 023 51 Raková
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preslalmania vydáva podl'a § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom tizemnom a stavebnom konani
na stavbu
Rodinný dom s polyfunkciou 6. 2040 - nadstavba a pristavba
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. 6. 690 v katastrálnom ňzemi Čadca.
Stavba obsahuje:
Projektová dokumentácia rieši nadstavbu a pristavbu rodinného domu s polyfunkciou sňp. č. 2040
na pozemlcu register "C" parc. č. 690 v katastrálnom ňzemi Čadca. Navrhovaná stavba bude
čiastočne podpivničená, s troma nadzemným podlažiami. Jedná sa o murovanň stavbu celkových
pôdorysnych rozmerov 10,63 x 23,64 m, zastrešená bude kombinovanou putovou strechou. Hlavný
vstup do objektu bude z vychodnej strany. Vjazd bude z miestnej komunikácie. Napojenie stavby
na elektrickň energiu, vodovod a kanalizáciu je riešené jestvujficimi pripojkami z verejnych
rozvodov inžinierskych sled.
ňžitková plocha: 423,00 m2
obytná plocha:

184,20 m2

Objektová skladba povol'ovanej stavby:
SO 01 - nadstavba a pristavba rodinného domu
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujd tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. 6. 690 v katastrálnom fizemi Čadca tak, ako
je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasfou projektovej dokumentácie a tvori prilohu
tohto rozhodnutia.
2. Polohové a vyšlcové pomery:
stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 10,63 x 23,64 m a bude umiestnená :
na hranici s pozemkom parc. 6. CKN 1773 (miestna komunikácia)
na hranici s pozemkom parc. č. CKN 691
na hranici s pozemkom parc.č. CKN 685/1
1,11 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 707/1
porovnávacia rovina: ± 0,000 = &oval podlahy 1.NP
výška atiky strechy : + 10,900 m od ± 0,000
droveň upraveného terénu : -1,000 až +2,900 m od ± 0,000
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
napojenie stavby na verejné rozvody inžinierskych sieti el. NN siet', vodovod a kanalizácia ostane
nezmenené
4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktord
vypracoval Mg. arch. Stanislav Sýkora, Sládkovičova 2876/2a, 022 01Čadca
'
a lctorá je prilohou
tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajficeho povolenia
stavebného firadu.
5. Pri uskutočňovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajdce sa bezpečnosti price a
technických zariadeni, predovšetIcým vyhlášky '6. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sdvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbať na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe buck' dodržané ustanoveniavyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti
o všeobecných technických poliadavkách na výstavbu a o všeobecných technických poliadavkách
na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujd
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy.
7. Počas výstavby bud(' dodržané všeobecné technické požiadavky na uslcutočňovania stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
8. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
9. Na stavbu bud(' použité stavebné výrobky, ktoré spiňajd podmienky osobitných predpisov.
10. Dažd'ové vody zo stavby budd zvedené do jednotnej kanalizácie. Stavebnik pred kolaudáciu stavby
nahlási správcovi siete SEVAK, a.s. slcutočné odklanalizilikvidované plochy v zmysle vyhlášky
č. 397/2003 Z. z. ŽP Slovenskej republiky.
11. Stavebnik zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy povol'ovanej stavby oprávneným subjektom.
12. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. c) stavebného zákona označif stavenisko
s uvedenim potrebných fulajov o stavbe a fičastnikoch výstavby.
13. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadeni, ich pripadmi ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
14. Stavebnik je povinný oznámiť stavebnému úradu termin začatia stavby.
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15. Stavba bude uslcutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Jozef Kubanka,
Hurbanova 28/64, 022 04 Čadca a bude zodpovedný za odborné vedenie uskutočňovania stavby.
16. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečisteni. V pripade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť do
p8vodného technického stavu.
17. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V pripade potreby zásahu do verejných pleich a miestnej
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred
realizáciou vyžiadať si salas MsÚ v Čadci, referát dopravy.
18. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastnickych, prip. iných prim k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majitel'a, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastnikov stavebného konania.
19. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pewodného stavu a
pripadné vznilcnuté škody uhradif vlastrakom resp. taivaterom podra všeobecných predpisov o
náhrade škody
20. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spilsob doterajšieho využitia pozemkov:
-

CKN 690— zastavanné plochy a nádvoria

K stavbe sa stíhlasne vyjadrili dotknuté orgAny:
-

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Okresné riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru
v Čadci; Slovak Telekom, a.s.; Regionálny úrad verejného zdravotnictva

Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania:
- v priebehu 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 dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne privoplatnosť(§ 52 zákona 6.
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov).
Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou — l'JPN CMZ Mesta
Čadca.
Odavodnenie:
Dňa 27.06.2017 podal stavebnik Mgr. Peter Bytčanek, bytom Raková 1447, 023 51 Raková žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom s poly-funkciou č. 2040 - nadstavba
a pristavba" na pozemku register "C" parc. č. 690 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným dňom bolo
začaté spojené územné a stavebné konanie.
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Stavebný Arad oznámil dňa 16.8.2017 začatie stavebného konania všetkým známym Ačastnikom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil Astne
pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na 12.09.2017, o výsledku ktorého bol spisaný záznam.
Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konanf preskúmal predloženú žiadosf z hl'adisk uvedených
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s Ačastnikmi konania a s dotknutými 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.
Stanoviska oznámili:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru
v Čadci; Slovak Telekom, a.s.; Regionálny Arad verejného zdravotnictva
Stavebný Arad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre
napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
ĹIčastnici konania:
-

Mgr. Peter Bytčanek, Ing. Jozef Kubanka, Ing. arch. Stanislav Sýkora, Regionálna veterinárna a
potravinová správa Čadca, Slovenská pošta, a.s., vlastnici pozemku parc. č. CKN 707/1 v k.ú.
Čadca

Námietky Ačastnikov neboli v konani uplatnené.
Projektová dokumentácia stavby spiňa všeobecné technické poliadavky na výstavbu. Umiestnenie
stavby je v sAlade so schválenou fizemnoplánovacou dolcumentáciou. Stavebný Arad v priebehu
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrolcu tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf možno podat'
odvolanie v lehote 15 dni odo dŕia jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Cadci,
Nimestie slobody 30, 022 01 Čadcal. V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie preskAmaterné sAdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.

ng. Mil GUFtA
primát r mesta
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Toto rozhodnutie musi byr vyvesené na tíradnej tabuli mesta na dobu 15 dig, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesene•dna:

4c • cio

Zvesené dŕía:

MESTO tADCA
-61 -

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesem

vesenie rozhodnutia.

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položky 60 pfsm. a ods. 1 vo výške 50.00 £ bol zaplatený.
Priloha:
-

overená projektová dokumentácia

Dorn& sa:
Očastnici konania
1.Mgr. Peter Bytčanek, Raková súp. 6. 1447, 023 51 Raková
2. Ing. Jozef Kubanka, Hurbanova sitp. 6. 208/64, 022 04 Čadca /stavebný dozor/
3. Ing. arch. Stanislav Sýkora, Sládkovičova súp. č. 2876/2a, 022 01 Čadca /projektant/
4. Regionálna veterináma a potravinová správa Čadca, Homá slap. č. 2483, 022 01 Čadca
5. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta sdp. č. 9, 975 99 Banská Bystrica
6. vlastnici pozemku parc. č. CKN 707/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podia § 69
stavebného zákona
Dotknuté orgány
7. Mg:1 Čadca, referát dopravy
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru v Čadci, A.Hlinku súp. 6. 4, 022 01 Čadca
9. Regionálny itrad verejného zdravotnictva, Palárikova sitp. č. 1156, 022 01 Cadca
10. Severoslovenské vodáme a kanalizácie a.s., Btirická cesta sitp. č. 1960, 010 57 Žilina
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
12. Stredoslovenski energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 žilina

Bankové spojenie: VOB, a.s., Cadca
Tel.: 041/4332301-4 Ič0: 313971
DIt: 2020552974 č. d.: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestsky Arad Cadca, Namestie slobody 30, PSt: 022 01

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