
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/3954/2019/Ja 	 V Čadci dňa 02.10.2019 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v 
stavebnom konani preskfunal podra § 62 stavebného zákona žiadosf o stavebnd povolenie, ktorú dim 
26.08.2019 podal 

Adrián Grapa, MUDr. Hálka 1223, 023 02 Krásno nad Kysucou 

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

stavebné povolenie 

na stavbu 

Rodinný dom 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 8608 v katastrálnom ňzemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši vystavbu rodinného domu na pozemku register "C" pare. Č. 8608 v 
katastrálnom fizemi Čadca.. Navrhovaný rodinny dom bude nepodpivničený, s jedným nadzemnym 
podlažim a nevyužitým povalový priestorom.. Jedná sa o stavbu zhotovenit zo systému "izodom" 
- polystyrénové tvárnice vypinené bet6nom, celkových pôdorysných rozmerov 8,7 x 12,0 m, 
zastrešená bude sedlovou strechou. Hlavný vstup do objektu bude zo severozápadnej strany. 
Pristup bude cez sňkromný pozemok stavebnika (parc.č  . 8603) k miestnej komunikácii. Napojenie 
stavby na elektrickú energiu, vodovod a kanalizáciu bude riešené navrhovanymi pripojkami 
z verejnych rozvodov. 

ňžitková plocha RD: 	85,70 m2  
- 	obytná plocha RD: 	59,97 m2  

Objektová skladba povorovanej stavby: 

SO 01 - rodinny dom 
SO 02 - pripojky inžinierskych sieti ( vodovodná pripojka, kanalizačná pripojka, el. NN pripojka) 



t.sp. VD/3954/2019/Ja - C.z. VD/39749/3954/2019/Ja 	str. 2 

Pre uskutočnenie stavby sa určujii tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorn 
vypracoval Ing. Peter Časnocha, Čierne 739, 023 13 Čierne a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, 
prípadné zmeny nesmú byť  vykonand bez predchádzajficeho povolenia stavebného firadu. 

2. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

zásobovanie vodou —je riešené navrhovanou vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu 
vedeného v miestnej komunikácii, podra PD odsfihlasenej správcom siete SEVAK, a.s. dňa 
27.08.2019 pod č. 019024121 a overenej v stavebnom konaní 

odvádzanie splaškových vôd —je riešené navrhovanou kanalizačnou prípojkou do verejnej 
kanalizácie vedenej v miestnej komunikácii, podra PD odsalasenej správcom siete SEVAK, a.s. 
dria 27.08.2019 pod Č. 019024121 a overenej v stavebnom konaní 

napojenie na elektrickfi energiu —je riešené navrhovanou el. NN prípojkou z verejnej siete vedenej 
popri miestnej komunikácii podra projektovej dokumentácie odsailasenej správcom siete 
Stredoslovenská distribučná, a.s. dfia 09.05.2019 pod Č. 4300110167 a overenej v stavebnom 
konaní 

3. Pri uskutočiiovaní stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení, najma vyhlášky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi siivisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbat' na ochranu zdravia a osôb 
na stavenisku. 

4. Pri stavbe budii dodržand ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujfi podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujil 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy. 

5. Počas výstavby budfi dodržand všeobecnd technick6 požiadavky na uskutočaovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

6. Stavba bude ukončená najneskôr do 5 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

7. Na stavbu buck' použité stavebné výrobky, ktoré spĺriajfi podmienky osobitných predpisov. 

8. Dald'oW vody zo stavby budii likvidované na pozernku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody 
na susedných pozemkoch a nehnuternostiach. 

9. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podra rozhodnutia o umiestnení stavby 
právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. 

10. Stavebník je povinný podra § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona označiť  stavenisko 
s uvedením potrebných fidajov o stavbe a fičastníkoch výstavby. 

11. Stavebník pred začatím stavebných prdc zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení 
a zariadení, ich pripadnii ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

12. Stavebník je povinný oznámiť  stavebnému firadu termin začatia stavby. 

13. Stavba bude uskutočriovand dodávatersky. Zhotoviterom stavby bude firma AGES s.r.o., so sídlom 
SNP 181, 023 02 Krásno nad Kysucou. Za odborné vedenie uskutočisiovania stavby bude 
zodpovedný zhotoviter. 
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14. Dodržať  podmienky SEVAK, a.s. uvedend v stanovisku Č. 019024121 zo dria 27.08.2019: 

Stavebnik pred zahájenim zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedené, ktoré sa 
nachádzajú v záujmovom fizemi (aj napájacie potrubie). Pri realizácii VP a KP dodržať  STN 73 
6005 pri silbehu a križovanf VP a KP s ostatnými vedeniami. 

Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej siete 
a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka plati tiež pri použitf tlakových splachovačov 
a iných tlakových vmítorných zdravotechnických zariadeni. 

upozornujeme, že tlak a množstvo vody vo verejnom vodovode v mieste pripojenia predmetnej 
nehnuternosti nezodpovedá legislativou stanoveným hodnotám. Vzhradom k tomu naša 
spoločnosť  Sevak a.s. zmluvný vzfah na dodávku vody uzatvori a nehnuternosť  pripoji na verejný 
vodovod len v pripade akceptácie tejto skutočnosti zo strany odberatera. 

Pre hodnotenie dodávky vody (kvality, množstva a tlaku vody) pre riešený objekt bude vzhradom 
na dĺžku pripojky 62,5 m rozhodujiice miesto - bod napojenia na verejný vodovod. Z d6vodu 
zabezpečenia dodávky hygienicky nezávadnej vody odpornčame výmenu naakumulovanej vody 
v potrubi realizovať  odpúšfanim cez uzáver (kohittik) na VP a osadenim zariadenia na dodatočnii 
dezinfekciu vody. 

Fakturačný vodomer a navŕtavaci pás dodá flak spoločnosť. Vodomer bude osadený vo 
vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a.s. 

V pripade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuternosti resp. priestorov umiestnených pod 
firovriou poklopov na VK je nutné v zmysle STN EN 13564-1 tieto priestory zabezpečif vhodným 
zariadenim zabrafiujilcim zaplaveniu z kanalizačných potrubi. 

L6žko hr. 150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie pripojok musi bye zrealizovaný pieskom resp. 
štrkopieskom s verkosťou zŕn max. 8 mm. 

Samotné napojenie na verejný vodovod a verejnii kanalizáciu je podmienené vybavenim žiadosti 
o zriadenie vodovodnej pripojky a žiadosti o zriadenie kanalizačnej pripojky a podpisom zmluvy 
na dodávku pitnej vody a odvedenie splaškových v6d. 

- 	Fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na základe osadeného hlavného fakturačného 
meradla v správe a majetku SEVAK a.s. žilina od dátumu realizácie pripojok. 

- 	Napojenie vodovodnej pripojky na verejný vodovod a zallstenie kanalizačnej pripojky do verejnej 
kanalizácie vykonávajú pracovnici našej spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach 
našej spoločnosti. Vykonávať  zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie nie je 
cudzim dovolené. Tieto zásahy m6žu vykonávaf len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu 
a kanalizácie. 

- 	K terminu realizácie zaústenia kanalizačnej pripojky musi maf žiadater vybudovanú pripojku vo 
vzdialenosti cca 1 - 1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod a od miesta zafistenia do 
verejnej kanalizácie. 

- 	Tlakovú ski:au vodovodnej pripojky zrealizovať  podra STN EN 805 a sidišku vodotesnosti 
kanalizačnej pripojky zrealizovať  podra STN EN 1610. Celá kanalizačná pripojka musi byt' 
vybudovaná ako vodotesnd. 

- 	V zmysle zákona Č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizaciach vlastnik 
vodovodnej a kanalizačnej pripojky je povinný zabezpečif opravy a ildržbu vodovodnej 
a kanalizačnej pripojky na vlastné náldady. 

15. Stavebnik je povinný v sfivislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po kaldom znečisteni. V pripade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náldady a okamžite uviesť  do 
p6vodného technického stavu. 
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16. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžif iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebník povinný pred 
realizáciou vyžiadaf Si súhlas Ms0 v Čadci, referát dopravy. 

17. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastníckych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovaf práva a právom chránené 
záujmy účastnfkov stavebného konania. 

18. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o 
nahrade škody. 

19. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Splisob doterajneho využitia pozemkov: 

CKN 8608 - orná pôda 

Rozhodnutie o odŕiati pornohospodárskej pôdy natrvalo na Adel stavby „Rodinný dom" na pozemku 
pare. 6. CKN 8608 v katastrálnom územi. Čadca vydal Okresný úrad Čadca — pozernkový a lesný odbor 
pod 6. OU-PLO-2019/010678-002 &la 14.08.2019. 

K stavbe sa salasne vyjadrili dotknuté orgány: 

- 	Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor; Stredoslovenská distribučná, a.s.; 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

Rozhodnutie o nAmietkach tičastnikov konania: 

- 	v priebehu konania neboli zo strany účastnikov konania vznesen6 žiadne námietky ani 
pripomienky 

Odeivodnenie: 

Diia 26.08.2019 podal stavebnik Adrián Grapa, bytom MUDr. Hálka 1223, 023 02 Krásno nad 
Kysucou žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemku register "C" 
parc. č. 8608 v katastrálnom územf Čadca. Uvedeným diiom bolo začaté stavebné konanie. Územné 
rozhodnutie o umiestneni stavby bolo vydané Ma 13.06.2019 pod č.sp. VD/483/2019/Ja. 

Stavebný Arad oznámil dfia 04.09.2019 začatie stavebného konania všetkým známym fičastrifkom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanovenf § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre znime a žiadosf poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby. Zárovefi stanovil lehotu 7 dni odo dila doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu fičastnici konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosf z hradisk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastnikmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami 
a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim Me sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, 
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 
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Stanoviská oznámili: 

- 	Okresný Arad Čadca - pozemkový a lesný odbor; Stredoslovenská distribučná, a.s.; 
Severoslovenské vodánle a kanalizácie, a.s. 

Stavebný Arad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre 
napojenie do sietí teclmického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Očastníci konania: 

- 	Adrián Grapa, Ing. Peter Časnocha, vlastníci pozemku pare. č. CICN 8618 v k.ú. Čadca 

Námietky fičastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spĺlia v§eobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky 
itzemného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný urad v priebehu stavebného konania 
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Upozornenie: 

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

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

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať  
odvolanie v lehote 15 dní odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Cadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom znení je 
toto rozhodnutie preskiimaterné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

REP&  

 

  

ng. 	n GURA 
pri 	tor mesta 
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Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 60 pism. a ods. 1 vo vyške 50.00 E bol zaplateny. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia 

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

Vyvesené dija:•  40. AO  Zvesené dfia: 	  

MESTO ČADCA 
-6 

	 1-1   

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvese e a zvesenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

Ĺičastnici konania 
1. Adrián Grapa, MUDr. Hálka sap. Č. 1223, 023 02 Krásno nad Kysucou 
2. Ing. Peter Časnocha, Čieme súp. č. 739, 023 13 Čieme / projektant/ 
3. vlastnici pozemku pare. č. CKN 8618 v LA. Čadca - doručuje sa verejnou vyhligkou podra § 69 
stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
4. Mst1 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
5. Okresny Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
6. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina 
7. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sap. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: VOB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Z. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský 6rad Čadca, Namestie slobody 30, PSč: 022 01 
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