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C A D C A
V Čadc i dňa 25 .02.2019

Č. j.: VD/4273/469/2019/G ns

,

STAVEBNE POVOLENIE
Stavebník:

TWERK, s.r.o.,Čierne 144, 023 13 Čierne,

ktorého zastupuje Gramata Servis s.r.o., Hurbanova 347/2, 010 01 Žilina

podal

dňa

12.11.2018

ž iado sť

na vydanie stavebného povo lenia pre stavbu :

IBV Podzávoz 3, Čadca
SO Komunikácie a spevnené plochy
(ďalej

len "stavba") na pozemkoch p.č. C KN 13 666/2, 13 679/2, 13 679/9, 13 679/11 ,
13680/13, 13 658/5, 13 658/7 a 4 3 12 v k.ú . Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné
konanie.

Mesto Čadca ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Z.z.
o územn_om plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďa l ej stavebný zákon), § 3a
zákona č . 135/ 1961 Zb. o pozem nýc h komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a
v súlade s § 62 a 63 stavebného záko na preskúm al ž i ado s ť v stave bnom konaní a rozhodol
takto :
Stav ba
IBV Podzávoz 3, Čadca
SO 01 Komunikácie a spevnené plochy
(ďalej len "stavba") na pozemkoch p .č . C KN 13 666/2, 13 679/2, 13 679/9, 13 679/1 1, 13
680/13 , 13 658/5, 13 658/7 a 4 312 v k.ú. Čadca. sa podľa § 39a/ a§ 66 stavebného zákona

p o v o

ľ

u j e.

Na predmetnú stavbu bolo vydané záväzné stanov isko Mestom Čadca dňa 15 .11 .2018 , č. j.
VD/5002/2018/Mu , č. zázn. VO/39656/20 18/Mu: územné rozhodnutie Mestom Čadca dňa
24.09.2018 , č . j. VD/3613 /2018/Mu.
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Stavba obsahuje:
SO - Komunikácie a spevnené plochy - jedná sa o dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu,
slúžiacu ako príjazd k plánovanej budúcej individuálnej výstavbe (IBV), ktorá pozostáva z 18
rodinných domov.
Komunikácia je navrhnutá ako dvojpruhová o boj smerná účelová prístupová komunikácia
kategórie MO 6,5/30 so nespevnenými krajnicami a šírkou komunikácie 5,5 m. Navrhovaná
komunikácia vyhovuje pre pojazd najväčšieho prípustného motorového vozidla do dÍžky
12m. Na konci úpravy je navrhnuté obratisko na otočenie vozidiel zásobovania, respektíve
záchranných zložiek .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Stavba bude umiestnená na poze mkoch register "C" pare. č. C KN 13 666/2, 13 679/2, 13
679/9, 13 679/ 11, 13 680/13 , 13 658/5, 13 658/7 a4 312 v katastrálnom území Čadca,
podľa situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie, overenej v
stavebnom konaní.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie
stavieb v zmysle § 48 - 53 stavebného zákona.
5. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
6. Stavebník je povinný počas reali záci e stavby v zmys le § 46d stavebného zákona viesť
stavebný denník a tento predlo ž iť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
7. Na stavbu budú použité stave bné výrobky , ktoré spÍňajú podmienky osobitných
predpisov.
8. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zá kona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí
vytýčenie stavby fyzickou , alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické
a kartografické činnosti.
9. 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.
1O. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
11 . Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému
úradu dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa s končenia výberového konania.
12. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodp o vedať dodávateľská organizácia.
13 . Dodržať podmienky Okresného úradu , odboru staro stlivosti o životné prostredie v Čadci
č.j.O U -CA-OSZP-2018-01021 7 zo dňa 09.07 .2018 :
• Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa
potreby bude zabezpečené jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie,
• Nevyužité odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený
súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp.
integrované povolenie.
• Ku kolaudácií stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby
o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou stavby,

3
Investor alebo dodávateľ stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas
realizácie stavby v súlade s vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z.
14. Dodržať podmienky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Okresného riaditeľstva
policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu Čadca č.j. ORPZ-CA-ODI-16011 /2019 zo dňa 22.01.2019:
• Dopravné značenie musí byť vy hotovené a rozmiestnené v súlade s STN 01 8020- Dopravné značky na pozemných komunikáciách, v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých záko nov a v súlade s vyhláškou
č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke č . 8/2009 Z.z.
• Práce realizovať s cieľom maximálneho skrátenia ce lkovej dÍžky čiastočnej uzávierky.
• K osadeniu dopravného zn ačen i a prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného
inšpektorátu OR PZ v Čadci na kontrolu správnosti osadenia dopravného značenia.
• OR PZ v Čadci si vyhradzuje právo na prípadne doplnenie navrhovaného dopravného
značenia v záujme zachovania bezpeč nosti a plynulosti cestnej premávky.
• V rámci stavby prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodzovaniu a znečis
ťovaniu pozemných komunikácií.
• Ak dôjde počas stavebných prác k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného značenia zabezpečiť ich bezodkladné očistenie.
15. 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 v súvislosti s výstavbou objektu je stavebník povinný pred reali záciou vyžiadať si
súhlas MsÚ v Čadci, odd. ekonomické a správy majetku .
16. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom
dotknutým stavbou bez súhlas u ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva
a právom chránené záujm y ú čast níkov stavebného konania
17. Po uk o nče ní stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného
stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. u ž ív ateľom podľa
všeobecných predpisov o náhrade škody.
18. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
•

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, O1O 08 Žilina.

Rozhodnutie o námietkach

účastníkov

konania:

Námietky zo strany ú častníkov konania a dotknutých orgánov neboli v konaní
vznesené, pripomienky dotknutých orgá nov boli akceptované a sú zapracované do podmienok
pre uskutočne nie stavby vo výrokovej čas ti rozhodnutia.
Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne
v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71 / 1967 Zb , o správ nom konaní.

právoplatnosť

Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebnéJ10 zákona.
Stavba nie je v rozpore s platnou úiemno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN
mesta Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa
27.07.2007.
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ODÔVODNENIE

Mesto Čadca, ako príslušný špec iálny stavebný úrad, podľa § 120 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení, obdržalo
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,IBV PODZÁVOZ 3, ČADCA" - stavebný objekt: SO - Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch p .č. C KN 13 666/2, 13
679/2, 13 679/9, 13 679/11, 13 680/13, 13 658/5, 13 658/7 a 4 312 v katastrálnom území
Čadca. Na stavbu bolo vydané Mestom Čadca pod č.j . VD/3613/2018/Mu dňa 24.09.2018
územné rozhodnutie.
Mesto Čadca, v súlade s § 61 ods. l a 3 stavebného zákona oznámilo začatie
stavebného konania o povolení stavby: ,,IBV PODZÁVOZ 3, ČADCA" - stavebný objekt:
SO - Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch p. č. C KN 13 666/2, 13 679/2, 13
679/9, 13 679/11, 13 680/13,
13 658/5, 13 658/7 a4 312 v katastrálnom území Čadca
a súčasne na prerokovanie žiadosti nariadilo ústne konani e spojené s miestnym zisťovaním,
na deň 21 .02.2019 na Mestskom úrade v Čadci .
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedenýc h v § 62 a 63 stavebného
zákona. Bolo zistené, že u sk uto čnení m stavby a jej budúcim užívaním nie sú a ani nebudú
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Námietky zo strany úča stníko v konania a dotknutých orgánov neboli v konaní
vznesené. •
Dokumentácia spÍňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47
stavebného zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody , ktoré by bránili povoleniu stavby.

POUČENIE
Podľa § 53 a 54 zákona č . 7 111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvo lanie
na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad, oddelen ie dopravy, ÚP, stavebného poriadku,
výstavby, rozvoja mesta a služieb, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie
je možné preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
zákona č. 424/2002 Z.z. , pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
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Doručuje

sa

účastníkom

konania:

1. TWERK s.r.o. , Čierne súp. č. 144, 023 13 Čierne
2. Gramata Servis s.r.o., Hurbanova súp. č . 347/2, 010 01 Žilina
Ostatným účastníkom konania známym aj neznámym vlastníkom pozemkov v katastrálnom
území Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného
zákona, vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci

Dotknuté orgány
1. ENGIE SERVICES a.s., Kysucká cesta súp. č. 16 C, 010 01 Žilina
2. MsÚ Čadca, oddelenie výstavby
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadc i , Andreja Hlinku súp . č. 4,
022 01 Čadca
4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91,022
01 Čadca
5. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
6. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. , Bôrická cesta súp. č . 1960, 01 O 57 Žilina
7. Slovak Telekom a.s. , RCSi, Poštová súp. č. 1, 010 01 Ži lina
8. SPP - distribúcia, a.s. , Mlynské Nivy súp. č . 44, 825 19 Bratislava
9. Stredo~lovenská distribučná, a.s. , Pri Raj č ianke súp. č. 2927/8, OIO 47 Žilina
1O. OR PZ, ODi Čadca, Pal áriko va 977/25 , 022 19 Čadca

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia j e dňom doruč e nia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1 995 Z. z. v platnom znení vo vý ške 30 ,00 eur bol uhradený.

