MESTO

~ ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 ~adca
V ~adci diía 09.10.2019

~. j.: VD/3661/2019/St

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto ~adca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona ~. 50/1976 Zb. o Azemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v spojenom fizemnom a stavebnom konanf preskrimal podra § 37 a 62 stavebndho zákona
žiadosf o stavebné povolenie, ktorú dria 05.08.2019 podali
Milan Hlubina, Horelica 472, 022 01 ~adca
Kristina Fujaková, Chalupkova 158/32, 022 04 ~adca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskrimania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom rizemnom a stavebnom konani
na stavbu
rodinný dom
na pozemku register "C" pare. ~. 3166/4 v katastrálnom rizemi Horelica.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Rodinný dom je navrhovaný ako
nepodpivni~ený, jednopodlažný, bez využitia podkrovia na obytné ú~ely, zastrešený sedlovou
strechou. Prfstup je zabezpe~ený po jestvujíicej miestnej komunikácii, stavba bude odkanalizovaná do
žumpy, zásobovanie vodou vodovodnou pripojkou zo studne, elektrická energia elektrickou prfpojkou
z jestvujíicich NN rozvodov.
Technicla fidaje stavby:
Úžitková plocha: 129,08 m2
Obytná plocha:
67,04 m2
Objektová sIdadba povorovanej stavby:
SO 01 Rodinný dom
SO 02 Vodovodná prfpojka
SO 03 Žumpa + kanaliza~ná pripojka
SO 04 Elektrická pripojka
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Pre umiestnenie stavby sa ur~ujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. ~. 3166/4 v k.ú. Horelica podfa situácie,
ktorá je síi~as~ou PD a tvori prilohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a výškové pomery stavby rodinného domu (vid priložená situácia umiestnenia stavby):
• stavba RD bude pôdorysných rozmerov 16,30 x 12,3 m,
• umiestnená bude: 40,53 m od hranice s miestnou komunikáciou p.~. CKN 3165
6,0 m od hranice s pozernkom p.~. C KN 3166/6
22,380 m od RD síip.~. 529 na pozemku p.~. C KN 3166/74
• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = firoveri ~istej podlahy 1. NP,
• výška hrebe~ia strechy : + 5,570 m od ± 0,000m
• výška rimsy : + 2,740 m od ± 0,000 m
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• Zásobovanie vodou — vodovodnou pripojkou zo studne umiestnenej na pozemku stavebníkov.
Stavba studne bola povolená prislušným špeciálnym stavebným firadom — Mesto ~adca,
oddelenie životného pro stredia a odpadového hospodárstva. Stavebník ku kolauda~nému
konaniu dololi doklad o zásobovanf stavby pitnou vodou.
• Odkanalizovanie - kanaliza~nou pripojkou z dir PVC DN 150 mm, so zaústenim do žumpy.
• Elektrická energia — káblovou NN prfpojkou podra PD overenej v tomto konani a odsfiliasenej
SD a.s Žilina dlia 19.8.2011.
• Vykurovanie — Astredné — hlavným zdrojom tepla bude kotol na sparovanie biomasy a peliet
s výkonom 7,7 kW, ktorý bude Luniestnený v samostatnej kotolni. ~alšim zdrojom tepla bude
kachrová pee na sparovanie dreva o maximálnom menovitom tepelnom prikone 6 kW, ktorá
bude umiestnená v obývacej izbe. Síthlas na zriadenie malého zdroja zne~is~ovania ovzdušia
vydaný Mestom ~adca d~ia 09.09.2019, ~.j. ŽP-3665/2019/MZZO-PS.
Pre uskuto~nenie stavby sa ur~ujii tieto podmienky:
1. Stavba bude uskuto~nená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným &adorn
v spojenom fizemnom a stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmú by~~vykonand bez
predchádzajficeho povolenia stavebného firadu.
2. Pri uskuto~tiovanf stavby je potrebné dodržiava~~predpisy týkajíice sa bezpe~nosti práce
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Po~as výstavby buck' dodržiavané všeobecné tea-11*U požiadavky na uskuto~ilovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Stavba bude dokon~ená do 5-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vzniknutý po~as realizácie stavebných prác likvidova~~v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladova~~množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho
6. Dažd'ové vody zo stavby budfi likvidované na pozemku stavebnika tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozemkoch a nehnuternostiach, zallstené budil do trativodu na pozemku stavebnika.
7. Stavebnik je povinný po~as realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona vies~~stavebný
dennfk a tento predložif stavebnému firadu pri kolaudácii stavby.
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8. Na stavbu buck' použité stavebné výrobky sp~~iajiace podmienky osobitných predpisov.
9. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred za~atím stavebných prác stavebník zabezpe~í vytý~enie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprdvnenou vykondva~~geodetick6 a kartografíckd
~innosti.
10. Stavebník je povinný oma~if stavenisko s uvedením potrebných ndajov o stavbe a n~astnikoch
výstavby - § 43i ods. 3 písm. b/ stavebného zákona.
11.Stavebník pred za~atím stavebných prác zabezpe~i presné vytý~enie všetkých podzemných vedení
a zariadení, ich pripadnii ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
sprdvcov.
12.Stavebník je povinný oznámi~~stavebnému úradu termín za~atia stavby.
13.Stavba bude uskuto~iiovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykondva~~František Chrastina,
Potand sap. ~. 2154/3, 022 01 ~adca a bude zodpoveda~~za odborné vedenie uskuto~~iovania
stavby.
14. Vjazd z miestnej komunikácie p.~. C KN 3165 v k.ú. Horelica (MK) na pozemok p.~. C KN
3166/4 v k.ú. Horelica bude zriadený za dodržania týchto podmienok:
• Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu a ostatného pozemku musí stavebník likvidova~~
na vlastnom pozemku tak, aby nevytekali na miestnu komunikáciu.
• Stavebník zabezpe~i dye odstavné (parkovacie) miesta pre osobné vozidlá na vlastnom
pozemku.
• Stavebník bude rešpektova~~hranice pozemku MK. Doporu~ujeme vytvorif min. 5,0 m široký
dopravný priestor na umiestnenie vozovky, verejných IS a hlavne umožnenie zimnej ildržby.
• Polomery napojenia vjazdu na MK buck' vyhovova~~pre bezproblémové a bezpe~né
manévrovanie s vozidlami (pre osobné vozidld min. r = 3,0 m).
• Stavby (aj oplotenie) a zeleri na pozemku stavebníka musia byt' umiestnené tak, aby
nezasahovali do rozhradových polí vodi~a pri výjazde vozidla zo sfikromného pozemku.
• V prípade realizácie oplotenia pozemku pare. 6. CKN 3166/4 v k. il. Horelica je potrebné
požiada~~cestný správny orgdn o stanovisko.
• Stavebník rešpektuje daný stavebný stay MK. MK je k dotknutému pozemku v d~žke cca 220 m
nespevnend a bez odvodnenia. Zjazdnost' MK si zabezpe~í a bude udržiava~~stavebník na
vlastné náklady do ~asu vybudovania riadnej MK.
• Mesto ~adca upozornuje, že má zámer realizova~~odvodnenie dotknutej MK, s následnou
jednoduchou Apravou povrchu v dl. cca 80 m a spolo~nos~~SEVAK, a.s. pripravuje
v najbližšich rokoch vybudovanie vodovodu a splaškovej kanalizácie.
15. Stavebník je povinný dodrža~~podmienky Okresndho dradu ~adca, pozemkový a lesný odbor —
podmienky na zabezpe~enie ochrany pornohospoddrskej pôdy, uvedené v rozhodnutí zo di%
12.09.2019, ~. OU-CA-PLO-2019/011327-003:
• Pornohospoddrsku pôdu zabraf len v rozsahu povolenom rozhodnutim o odriati a zabezpe~if,
aby nedošlo k zbyto~ným škodám a k zhoršeniu prirodzených vlastností na prirahlých
pozemkoch.
• Pred za~atím stavebných prác vykona~~skrývku humusového horizontu pornohospodárskych
pôd odnímaných natrvalo a zabezpe~if ich hospodárne a d~elné vyulitie na zdklade bilancie
skrývky humusového horizontu.
• Zabezpe~i~~záldadnii starostlivos~~o pornohospodársku pôdu od~ianl týmto rozhodnutím al do
realizácie stavby, najma pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
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• Ak v dôsledku použitia danej pornohospodárskej pôdy na výstavbu dôjde k poškodeniu okolitej
pornohospodárskej pôdy, potom žiadater na vlastné náklady odstráni spôsobené škody a
vykoná opatrenia smerujfice k obnove a zachovaniu firodnosti pornohospodárskej pôdy.
16. Stavebnik je povinný dodrža~~podmienky Mesta tadca, ako prislušného sprdvneho orgánu ochrany
ovzdušia podmienky prevádzkovania malého zdroja zne~is~ovania ovzdušia (MZZO) uvedené
v závaznom stanovisko zo dria 09.09.2019, ~. 213-3665/2019/MZZO-PS:
• S ohradom na okolitú zástavbu a potrebu zabezpe~i~~vhodrié rozptylové podmienky emisii
a ich nerušený transport vorným pradenim, je potrebné urobif jeden dvojprieduchový komfn
s mm. výškou 6,3 m nad okolitým terénom.
• Stavbu MZZO je potrebné uskuto~ni~~podra dokumentácie vyhotovenej Ing. Milanom
Kožákom, autorizovaným stavebným inžinierom, každa zmenu musi odsalasi~~orgán ochrany
ovzdušia.
• Sailas na zriadenie MZZO nadobucine ainnos~~až po rozhodnuti všeobecného stavebného
firadu o umiestneni stavby MZZO.
• Montáž vykurovacej sfistavy smie vykona~~len firma s patri~ným oprávnenim na vykonávanie
montthiych prác, ktorá uživatera zaškoli na obsluhu zariadenia, v zmysle vyhl. MPSVaR ~.
508/2009 Z.z.
• Pri stavbe MZZO dodrža~~všetky technické predpisy výrobcov jednotlivých komponentov
a zariadenf pre výstavbu MZZO a postupova~~podra platných noriem a predpisov.
• K žiadosti o uvedenie MZZO do trvalej prevádzky doloži~~správu o funk~ných skfiškach
vykurovacieho systému, revíznu správu technických zariadeni a komina.
• Odpady vzniknuté pri realizácii MZZO zlikvidova~~v sfilade so zákonom o odpadoch v zneni
zmien a dopinkov.
• Sledova~~a neprekro~i~~tmavos~~dymu.
• MZZO udržiava~~v riadnom technickom stave a zabezpe~ova~~jeho pravidelnil kontrolu
a fidržbu.
17. Stavebnikovi budfi ako plochy zariadenia staveniska po~as realizácie stavebných prác
slídi~~iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných
plôch a miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou RD a pripojok je stavebnik povinný
pred realizáciou vyžiada~~si salas MsÚ v tadci, refer& dopravy.
18.Stavebnými prácami nezasahova~~do vlastnickych, prip. iných práv k pozernkom dotknutým
stavbou bez sailasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzova~~práva a právom chránené
záujmy A~astnfkov stavebného konania.
19.Po ukon~eni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uvies~~do pôvodného stavu a
pripadné vzniknuté škody uhradi~~vlastníkom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o
nahrade škody.
20. Stavebnik je povinný v zmysle zákona ~. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a dopineni niektorých zákonov predloži~~ku kolauddcii stavby
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou. osobou.
21. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Parcela register "C" pare. ~. 3166/4 v k.ú. Horelica - TTP
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Rozhodnutie o odriati pornohospodárskej pôdy pre fi~el výstavby rodinného domu s celkovým
navrhovaným záberom 614 m2 vydané Okresným &adorn ~adca, odbor pozemkový a lesný dria
12.09.2019, pod ~.j. OU-CA-PLO-2019/011327-003.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Milan Kožák, Podvysoká súp. ~. 301, 023 57 Podvysoká
Rozhodnutie o námietkach fi~astnikov konania:
V priebehu spojeného úzernného a stavebného konania neboli zo strany ú~astnikov konania
vznesené žiadne námietky.
Podmienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracovand do podmienok pre
uskuto~nenie stavby vo výroku rozhodnutia.
Stavba nesmie byt' za~atá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnos~~v zmysle § 52
ods. 1 zákona ~. 71/1967 Zb. o správnom konani.
Stavebné povolenie stráca platnos~~ak do dvoch rokov odo dria nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba za~atá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba je umiestnená v súlade s platným územným plánom Mesta ~adca.
Odlivodnenie:
Dria 05.08.2019 podali Milan Hlubina, bytom Horelica 472, 022 01 ~adca a Kristina Fujaková,
bytom Chalupkova 158/32, 022 04 ~adca žiados~~o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný
dom" na pozemku register "C" parc. ~. 3166/4 v LA. Horelica. Uvedeným driom bolo za~até spojené
územné a stavebné konanie.
Tunajši stavebný &ad, na záldade doru~enej liadosti oznámil v nnysle § 36 a § 61 stavebného
zákona všetkým známym fi~astnikom konania a dotknutým orgánom za~atie spojeného územného
a stavebného konania a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojend s miestnym
zis~ovanfm na deri 25.09.2019, o jeho výsledku bola spisaná zápisnica.
Stavebný úrad v uskuto~nenom správnom konanf preslaknal predloženú žiados~~z hradfsk
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s ú~astniluni konania a s dotknutými
orgánmi a organizáciami a zistil, le jej realizáciou alebo užívanim nie sú ohrozené záujmy chránené
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskuto~nenie a osobitnými predpismi.
D~astnici konania:
- Kristina Fujaková, Milan Hlubina, Lukáš Bulej, Ing. Ivana Bulejová, Miroslav Fu~ek, František
Chrastina, Ing. Milan Kožák, Marián Krupfk
Námietky fi~astnikov neboli v konani uplatnené.
Stanoviska oznámili:
Okresný Arad ~adca, pozemkový a lesný odbor, Stredoslovenská distribu~ná, a.s. Žilina, Mesto
~adca.
Stavebný Arad zaistil vzájomný sídad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácif
poladovaných osobitnými predpismi, zabezpe~il pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre
napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviská a poliadavky zahmul do podmienok tohto
rozhodnutia.

-

Dokurnentácia spina základné požiadavky na stavby stanovene § 43d a § 47 stavebného
zákona.
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Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Pou~enie o odvolani:
Podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani proti tomuto rozhodnutiu možno podaf
odvolanie v lehote 15 dni odo d~a jeho doru~enia na Mesto ~adca (adresa: Mestský Arad v ~adci,
Námestie slobody 30, 022 01 ~adca).
V zmysle § 47 ods. 4 zákona ~. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie
preskúmaterné súdom po vy~erpani riadnych opravných prostriedkov.

..
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ng.IVI* n GURA
pri i4tormesta

Priloha: situácia umiestnenia stavby

Dorn& sa:
O~astnici konania
1.Milan Hlubina, Horelica súp. ~. 472, 022 01 ~adca
2. Kristina Fujaková, Chalupkova súp. ~. 158/32, 022 04 ~adca
3. Lukáš Bulej, Horelica súp. 6. 529, 022 01 ~adca
4. Ing. Ivana Bulejová, Horelica súp. ~. 529, 022 01 ~adca
5. Miroslav Fu~ek, Horelica súp. ~. 265, 022 01 ~adca
6. František Chrastina, Poto~ná súp. ~. 2154/3, 022 01 ~adca
7. Ing. Milan Kožák, Podvysold súp. 6. 301, 023 57 Podvysold
8. Marián Krupfk, Chalupkova súp. ~. 159, 022 04 ~adca
9. fJ~astnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnfkom pozemkov register „C" pare. ~.
3166/61 v k.ú. Horelica sa rozhodnutie doru~uje verejnou vyhláškou podra § 69 ods. 2stavebného
zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 drif na Aradnej tabuli Mestského úradu
Dotknuté orgány
9. Mse ~adca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
10.MsfT ~adca, referát dopravy
11.Okresný úrad ~adca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. ~. 95, 022 01 ~adca
12.Stredoslovenská distribu~ná, a.s., Pri Raj~ianke slap. ~. 2927/8, 010 47 Žilina
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Toto rozhodnutie mug by~~vyvesené po dobu 15 dni na Uradnej tabuli Mesta ~adca, posledný
del lehoty vyvesenia je Mom doru~enia.

VYVESENt

/a' 91j/9 ZVESENTÉ D A:

fi
Pe~iatka a podpis orgánu, ktory potvrdzAkvies nie a zvesenie

Poplatok:
Sprivny poplatok podra zikona ~. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskogich predpisov položky
60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E bol zaplatený.

Bankov~~spojenie: VÚB, as., Cadca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
~. 6.: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
DIC: 2020552974
Adresa: Mestsky 6rad tadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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SO-03-Kanaliza~na prípojka a žumpa - vid.projekt kanaliza~nej pripojky a žumpy

SO-02-Elektrická pripojka - vid.projekt elekt~ckej pripojky

SO-01-Navrhovaná novostavba rodinného domu, zastavaná plocha 173,3 m2

LEG ENDA:
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SO-04-Stud~a a vodovodná prípojka -vid.projekt studne a vodovodnej pripojky

Pristupová komunikácia CKN 3165 ako aj CKN 3167

Kr2).
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/010 KLASIFIKACIE
STAVBY
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tel 0907 55 80 66
e-mail rnilankozak@pabox sk

Ing.Milan Kaiak
autorgovaný stavebnýinNner

Projekcia stavieb

Ah.

Spevnene plochy- betková zámková dlažba uloiená v štrkovom I~žku, plocha-355,6 m2

RE-Rozvádza~~elektromerovy, jestvujki

RP-Domovy rozvádza~, navrhovany v zadverí RD

••

Milan Hlubina a Kristina Fujaková, Horelica 6.472, 02201 ~adca

Novostavba- rodinneho domu

50-04- Vodovodna prIpoika a studfla

PAR Cis's:,

KATASTRALNE OZENIE

CKN 3166/4.3166/36

06E0 ~adca

Situacia

ArChiLektÚra

VYKRES'

OBSAH VYKRESU

CAST DOKUMENTACIE

Howl/ca

SO-01-Rodinný clorn,S0-02-ElektnckS prIpoilca,S0-03-Kanalvatna prfpoika a 2umpa,

OBJEKT

OBSAH

INVESTOR

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

aby nedošlo k ich poškodeniu

a v miestach ich viskylu kopar ru~ne so zvyšimou opatmoitou„;
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