MES TO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
V čadci dim 06.09.2018

Č. j.: VD/3565/2018/St

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný (irad prfslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znerif neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v spojenom fizeinnom a stavebnom konatif preskiimal podra § 37 a 62 stavebného zákona
žiadosf o stavebné povolenie, ktorú dila 25.07.2018 podali
Miloš Mosor, u Sihelnika 2813, 022 01 Čadca,
Alena Mosorová, u Sihelnika 2813, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebrifk"), a na základe tohto presktImania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
V spojenom tizemnom a stavebnom konani
na stavbu
Garáž s terasou
na pozemku register "C" parc. č. 4183 v katastrálnom územi Čadca.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši realizáciu garáže s terasou. Stavba bude pozostávať z dvoch častf - spodná
časf stavby bude zhotovená z liateho bet6nu,
bude ako garáž pre dye osobné motorové vozidlá,
vrchná časf stavby bude zhotovená ako drevený skelet, ktorý bude upevnený o nadmurovku z DT
tvárnic v rôznych výškových firovniach. Terasa bude čiastočne zastrešená zo severovýchodnej strany
pultovou strechou, z juhozápadnej strany stavby bude osadená pergola. Vstup na terasu bude cez
novovytvorené ŽB schodisko zo severovýchodnej strany, vstup do garáže bude priamo z miestnej
komunikácie.
Technické tídaje stavby:
ežitková plocha garáže: 46,90 m2
Úžitková plocha terasy: 51,68 m2
Objektová skladba povorovanej stavby:
SO 01 Garáž s terasou
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Pre umiestnenie stavby sa určujfi ticto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C' parc. č. 4183 v k.ú. Čadca podra situácie, ktorá
je súčasťou PD a tvorf prflohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a výškové pomery stavby garáže (vid priložená situácia umiestnenia stavby):
• stavba bude pôdorysných rozmerov 7,3 x 7,6 m,
• umiestnená bude 2,35 m od miestnej komunikácie,
0,6 m od hranice s pozemkom CKN 4184,
1,73 mod hranice s pozemkom CKN 4182/1,
• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = &oval čistej podlahy garáže, úroveri terénu pri vjazde do
garáže je — 0,400 m od ± 0, 000 m,
• výška strechy garáže: + 2,920 m od ± 0,000 m,
• výška strechy terasy: + 5,632 m od ± 0,000 m .
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• stavba nebude napojená na inžinierske siete, v garáži sa zrealizuje elektroinštalácia, privod
bude zabezpečený cez jestvujúci elektromer na rodinnom dome sfip.č. 2183.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v tomto
spojenom územnom a stavebnom konani, ktorú vypracoval Ing. Jaroslav Kormanec, Vysoká. nad
Kysucou 6. 454. Pripadné zmeny nesmú bye vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
2. Pri uskutočtiovani stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadenf a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budú dodržiavand všeobecné technické požiadavky na uskutočŕiovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Stavba bude dokončená do 2-och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho
6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budú likvidované na pozemku stavebnika tak, aby
nepoškodzovali susedné pozeinky.
7. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
dennfk a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
8. Na stavbu budú poulité stavebné vyrobky spifiajtIce podmienky osobitných predpisov.
9. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatfm stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
10. Stavebnik je povinný označiť stavenisko s uvedenfm potrebných údajov o stavbe a účastnikoch
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona.
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11. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedení
a zariadení, ich prípadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
spravcov.
12. Stavebník je povinný oznáinif stavebnému úradu termín začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočilovaná dodávatersky. Stavebník je povinný oznámif zhotovitera stavby do 15
dní odo dňa ukončenia výberov6ho konania.
14. Stavebník je povinný dodržaf podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor —
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v stanovisku zo dňa
01.08.2018, č. OU-CA-PLO-2018/009778-002:
• Zabezpečiť Likladnú starostlivosf o pornohospodársku pôdu odtiatú týmto rozhodnutím al do
realizácie stavby, najma pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
• Vykonať skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberanej časti pozemku
C KN 4183 a zabezpečif jej hospodárne a Adel/16 využitie na nezastavenej časti pozemku C KN
4189 v k.ú. Čadca.
• Po realizácii vystavby, za fičelom usporiadania evidencie druh pozemkov v katastri
nehnuterností podra § 3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu pornohospodárskeho druhu pozemku
zarada na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu s predložením poreahzačného
geometrického plánu a tohoto stanoviska. Zmenu druhu vykoná Okresný firad Čadca,
kakastrálny odbor.
15. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavaf v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistif po každom znečistení. V prípade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesf do
pôvodného technického stavu.
16. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác
slúžif iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných
plôch a miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou garáže je stavebník povinný
pred realizáciou vyžiadaf si súhlas MsÚ v Čadci, referát dopravy.
17. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastníckych, príp. iných práv k pozernkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovaf práva a právom cluinené
záujmy ačastriíkov stavebn6ho konania.
18. Po ukončení stavby je stavebra povinriý pozemky dotknuté stavbou uviesť do p6vodného stavu a
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastníkom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o
náhrade škody.
19. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spilsob doterajšieho využitia pozemkov:
Parcela register "C" parc. č. 4183 v k.ú Čadca — zálrady.
Súhlas s navrhovaným zámerom výstavby garáže na pornohospodárskej pôde so záberom
o celkovej výmere 139 m2 vydany Okresným úradom v Čadci, pozemkový a lesny odbor &la
01.08.2018 pod č.j. OU-CA-PLO-2018/009778-002.
Projektovd dokumenticiu vypracoval:
Ing. Jaroslav Kormanec, Vysoká nad Kysucou súp. 6. 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou
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Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania:
•

V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany účastnikov konania
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Stavba nesmie bye začatá polciar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52
ods. 1 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani.
Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo di% nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba je umiestnená v súlade s platným územným plánom Mesta Čadca.
Odiivodnenie:
Dfia 25.07.2018 podali Milo§ Mosor a Alena Mosorovd, obaja bytom u Sihelnika 2813,
022 01 Čadca žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Gardž s terasou" na pozemku
register "C" parc. 6. 4183 v k.ú. Čadca. Uvedeným dŕiom bolo začaté spojené územné a stavebné
konanie.
Tunajši stavebný úrad, na základe doručenej žiadosti oznámil v zmysle § 36 a § 61 stavebného
zákona všetkýin známym účastnikom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného
a stavebného konania a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovanim na deli 28.08.2018, o jeho výsledku bola spisaná zápisnica.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskamal predloženú žiadosť z hradisk
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými
orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chrdnené
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Učastnici konania:
-

Miloš Mosor, Alena Mosorovd, Ing. Jaroslav Kormanec, známi a neznámi spoluvlastníci
pozemkov parc.č. CKN 4184, 4186 v k.ú. Čadca.

Námietky fičastnfkov neboli v konanf uplatnené.
Stanoviska oznámili:
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikdcii, SEVAK, a.s., Žilina, Stredoslovenská distribučnd, a.s. žilina.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre
napojenie do sietf technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Dokumentácia spifia základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto
rozhodol talc, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf proti tomuto rozhodnutiu možno podat'
odvolanie v lehote 15 &if odo diia jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/.
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V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie
preskfunaterné sfidom po vyčerpani riadnych opravných pro striedkov.

ng. Mi GURA
pri
or mesta

Priloha:
-

situdcia umiestnenia stavby

Dorn& sa:
Očastnici konania
1.Milo§ Mosor, u Sihelrifka súp. Č. 2813, 022 01 Čadca
2. Alena Mosorová, u Sihehula sfip. č. 2813, 022 01 Čadca
3. Ing. Jaroslav Kormanec, Vysoká nad Kysucou sfip. 6. 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Ostatným fičastinkom konania známym aj neznAmyrn vlastnikom pozemkov register "C" parc.
č. 4184, 4186 v katastrálnom území Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 69
ods. 2 stavebného zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dni na firadnej tabuli Mestského firadu
v Čadci.
Dotknuté orgány
4. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
5. Mse Čadca, refer& dopravy

Toto rozhodnutie musi bye vyvesené na Aradnej tabuli mesta Čadca na dobu 15 din, posledný
deň lehoty vyvesenia je Mom doručenia.
Vyvesené

i't. 9

fa

Zvesené dŕia:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrc,izu efvesenie a zvesem oznámenia.

MESTO
Poplatok:
Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znerul neskoršich predpisov poloilcy
60 Om. d ods. 1 vo výške 30.00 E bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Bankov6 spojenie: VOB, as., Čadca
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974
Č. 6.: 7224-322/0200
Adresa: Mestskj/ 6rad Čadca, Namestie slobody 30, PSč: 022 01

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

NN vedenie- el. pripojka
Oplotenie
S0-01 Garáž s terasou
Zastavaná plocha Garáže - 58,60m2
Spevnené plochy + schody- 30,2m2

Ochranné pásmo VN

Projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebne povolenie!
torojektovi dokumentacia je Attastou stavebneho dlela a podieha zakonu o autorskych róvach Orezentovane., 1,
tečhnickesry,kresy a všetky textove sUtasti projektu definujit dole alebo jeho čast z tato titulu je projekt dutemYrn
rnajetkorn autora. a prow poutivat rozmnotovat a publikove ho rnano iba so sallasom Zmeny v projekte manc •
vykonávat bat pisornnym sithlasom autorov projektu

4c-ibeL
zodpovedny projektant

Ing Jaroslav Kormanec - KORM PROJECT

vypracoval

Ing. Jaroslav Kormanec

investor

Milot Maser a Alone Mosorov8 U Sihelnika 2813,Cadca 02201

kataster

názov stavby

Garáž s terasou

čfslo k6pie
objekt

1

Carat'

datum

7/2018

CKN 4183
kú tad.

format

2 x A4

klasifikacia

stupeň

PDSP

profesia

projektant

mierka

čislo Wkresu

2
názov výkresu

Ing. Jaroslav Kormanec
KORM PROJECT
Vysoká cad Kysucou 454
0948 942 006
korm.project@gmail.com
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