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'STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľaSrl l ? zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v
stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa
14.02.2014 podali
Kristína Gulčíkova, Janka Kráľa 2597/14,02201
Ján Kubík, Gočárova 1506/1,02201
Čadca

Čadca,

(ďalej len "stavebník"); a na základe tohto preskúmania vydáva podl'a § 66 stavebného zákona a § 10
vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
.
stavebné

p o v o le n i

é

na stavbu
Stavebné úpravy bytu č. 6
Čadca, Janka Kráľa súp, č. 2597
(ďalej len "stavba").

,
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Stavba obsahuje:
Stavebné úpravy sa budú týkať zväčšenia jestvujúceho dverného otvoru 900x2040 mm medzi
kuchyňou a detskou izbou vo vodorovnom smere o 1400 mm .a vo zvislom smere o 200 mm.
Zväčšený otvor 2300x21 OO mm bude staticky zabezpečený pomocou oceľového rámu podľa
predloženého statického posudku.
Jestvujúce umakartové deliace priečky bytového jadra budú odstránené a nové jadro bude
vymurované z pórobetónových
tvárnic hr. 50 až 100 mm v rozsahu podľa predloženého statického
posudku

Pre uskutočnenie
l.

stavby sa určujú tieto podmienky:

Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú
vypracoval Ing. Pavol Valach, PhD., Okružná 689/5,022 04 Čadca a ktorá je prílohou tohto
rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného
úradu.

2. Pri uskutočľíovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, najmä vyhlášky Č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
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3. Pri Uskutočňovaní

musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie a príslušné technické normy.

4.

Stavba bude ukončená
rozhodnutia.

najneskôr

5.

Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadech, ku
kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.

6. Stavebné práce budú prevádzané

do l roka odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti

8:00 - 18:00 hod.

počas pra.ca.vných·,dp.fiča$_e:9~

i, .

nesmie blokovať spoločné

7.

Počas realizácie stavebných prác stavebník
/stavebným materiálom it pod./.

8.

Stavebník je povinný čistiť spoločné priestory /schodisko,

tohto

priestory

bytového

domu

chodba, vstup/ po každom znečistení.

9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky,

ktoré.splňajú

10. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému

úradu térmioh začatia stavby.

podmienky

osobitných

predpisov.

11. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Jozef Kubica,
Čierne 570 a bude zodpovedn)' za odborné vedenie uskutočňovania stavby.
12. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu stavebného
pripomienky.

konania neboli zo strany účastníkov

konania vznesené

žiadne námietky ani

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
"

stavby

.'

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie-nenadobudne
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších

právoplatnosť
predpisov).

(§ 52 zákona č.

Odôvodnenie:
DI1a 14.02.2014 podali stavebníci Ján Kubík, Gočárova 1506/1, Čadca, a Kristína Gulčíková, J. Kráľa
2597/14, Čadca, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Stavebné úpravy bytu Č. 6"
v bytovom dome súp. Č. 2597 v Čadci. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil dňa 24.02.2014 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým
orgánom a organizáciám.
Na prerokovanie
žiadosti súčasne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 19.03.2014, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Zároveň upozornil účastníkov
konania a dotknuté orgány, že si svoje prípadné námietky alebo
pripomienky k povoľovanej stavbe môžu uplatniť na tunajšom stavebnom úrade pred dňom ústneho
pojednávania, najneskôr však na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadať.
Stavebný úrad v uskutočnenom
správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami
a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom,
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
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V priebehu stavebného
pripomienky.

konania
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neboli zo strany účastníkov

konania

vznesené

žiadne námietky

Projektová dokumentácia stavby splňa základné požiadavky na stavby podľa § 43d stavebného
a všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona. Stavebný
priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia
Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

ani

zákona
úrad v
stavby.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu
podľa § 54 zákona č. 7.11) 997 .Zb.. o správnom konaní možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia ria Mesto Čadca ladresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30,022 Ql Čadca/o V zmysle § 47 ods. 4 zákČiAa Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov .
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Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona Č. 14511995 Z.z. o správnych poplatkoch
položky 60 písm. c ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený.

v znení neskorších

predpisov

Príloha:
overená projektová

dokumentácia

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní. Posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:
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Zvesené dňa:
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje

vy esenie a zvesenie oznámenia.
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. Kristína Gulčíkova, Janka Král'a súp. Č. 2597/14, 022 01 Čadca
2. Ján Kubík, Gočárova súp. Č. 1506/1,022 O l Čadca
3. Ing. Jozef Kubica, Čierne súp. č. 570,023 13 Čierne - stav. dozor
4. Ing. Pavol Valach, PhD., Okružná súp. č. 689/5, 022 04 Čadca - projektant
5. vlastníci bytových a nebytových priestorov v bytovom dome súp.č. 2597 - doručí sa verenou vyhláškou

Dotknuté orgány
6. MsÚ Čadca, referát životného

prostredia

a odpadového

Na vedomie
7. Okresné

.;
stavebné

bytové družstvo

Čadca, Gočárova

hospodárstva
" ....,...

.

súp. č. 252, 022/4:7 Čadca
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Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s .. Čadca
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30. PSČ: 022 Ol
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E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: \\ww.mestocadca.sk

