
MES TO Č ADCA 
Nárnestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/6339/2017/Ja 	 V Čadci dňa 31.01.2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prfslušný podra § 117 zákona '6. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom fizemnom a stavebnom konani preskfunal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť  o 
stavebné povolenie, ktorú dila 03.11.2017 podali 

Vojtech Mahilt, Raková 884, 023 51 Raková 
Stanislav Machovčák, Stagkov 767, 023 53 Stagkov 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskfunania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného 
zákona 

stavebné povolenie 

v spojenom územnom a stavebnom konaní 

na stavbu 

Nadstavba a stavebné Upravy objektu súp. C". 5533 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 121/5 v katastrálnom fizemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši nadstavbu a stavebné Apravy objektu slap. č. 5533 na pozemku 
register "C" parc. Č. 121/5 v katastrálnom fizemi Čadca. Navrhovaná stavba bude nepodpivničená, 
s dvoma nadzemným podlažiami. Stavba bude nepravidelného tvaru celkových pčidorysných 
rozmerov 38,2 x 13,5 m, zastrešená bude pultovou strechou. Pôvodná prizemná stavba je 
murovaná. Nadstavbou z drevenej sendvičovej konštnikcie vzniknú na 2. nadzenmom podlaži 4 
bytové jednotky. Hlavný vstup do objektu bude z jestvujficeho nádvoria z východnej strany 
objektu. Napojenie stavby na elektrickfi energiu, vodovod a kanalizáciu je riešené jestvujficimi 
pripojkami z verejných rozvodov inžinierskych sieti. 

iňžitkova plocha nebytových priestorov: 321,31 m2  

fižitková plocha bytových priestorov: 229,04 m2  

obytná plocha bytových priestorov: 192,53 m2  

Objektová skladba povoPovanej stavby: 

SO 01 - nadstavba a stavebné Apravy objektu 6. 5533 



t.sp. VD/6339/20 I7/Ja - Č.z. VD/2914/2018/Ja 	qr. 2 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa uri'ujti tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" pare. 6. 121/5 v katastrálnom dzetni Čadca tak, 

ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je sfičasťou projektovej dokumentácie a tvorf 
prilohu tohto rozhodnutia.. 

2. Polohové a výškové pomery: 

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 38,2 x 13,5 m, pričom odstupové vzdialenosti od 
filmic susedných pozemkov a stavieb ostávajfi nezmenené 

porovnávacia rovina: ± 0,000 = tiroveri podlahy 1.NP 

- 	výška atiky strechy : + 7,150 m od ± 0,000 

- 	firovefi upraveného terénu : 0,000 m od ± 0,000 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

- 	napojenie stavby na verejné rozvody inžinierskych sieti el. NN sief, vodovod a kanalizácia ostane 
nezmenené 

4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konanf, ktorn 
vypracoval Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, U Hluška 1197, 022 01 Čadca a ktorá je prilohou tohto 
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmii bye uskutočnené bez predchad7ajficeho povolenia stavebného 
Aradu. 

5. Pri uskutočŕiovani stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajíice sa bezpečnosti práce a 
technických zariadeni, predovšetkým 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 čirmosti a dbat' na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 

6. Pri stavbe budit dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkach na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkach 
na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujfi 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy. 

7. Počas výstavby budit dodržané všeobecné tecl-mické požiadavky na uskutočriovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

8. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dŕia nadobudnutia Právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

9. Na stavbu budit použité stavebné výrobky, Ictoré spiŕiajfi podmienky osobitných predpisov. 

10. Dažd'ové vody zo stavby budd likvidované na pozemku stavebnika tak, aby nespôsobovali škody 
na susedných pozemkoch a nehnuternostiach. 

11. Stavebnfk zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávneným subjektom. 

12. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pfsm. c) stavebného zákona označiť  stavenisko 
s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a fičastnikoch výstavby. 

13. Stavebnik pred začatim stavebných prac zabezpečf presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni 
a zariadeni, ich pripadnit ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

14. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému íradu tenpin začatia stavby. 

15. Stavba bude uskutočtiovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť  stavebnému firadu 
zhotovitera stavby najneskôr pred začatim stavby. Zhotoviter stavby bude zodpovedný za odborné 
vedenie uskutočilovania stavby. 
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16. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečisteni. V pripade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť  do 
pôvodného technického stavu. 

17. Stavebnikovi budfi ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebnych prác shižiť  iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V prfpade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnymi prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred 
realizáciou vyžiadať  si salas MsU v Čadci, referát dopravy. 

18. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, prip. inych práv k pozemkom dotknutym 
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy fičastnikov stavebného konania. 

19. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradiť  vlastnikom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
náhrade škody 

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

- 	CKN 121/5 — zastavand plochy a nádvoria 

K stavbe sa sithlasne vyjadrili dotknuté orginy: 

- 	Olcresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci; Regionálny Arad verejného 
zdravotnictva 

Upozornenie: 

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

So stavbou nesmie byt' začaté, polciar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona Č. 
71/1967 Zb. o správnom konanf (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov). 

Umiestnenie stavby nie je v zásadnom rozpore s platnou fizemnoplánovacou dokumentáciou — 
UPN CMZ Mesta Čadca. 

Odôvodnenie: 

Dria 03.11.2017 podal stavebnfk Vojtech Mahút, bytom Raková 884, 023 51 Raková a Stanislav 
Machovčák, bytom Staškov 767, 023 53 Staškov žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Nadstavba a stavebné apravy objektu súp. Č. 5533" na pozemku register "C" parc. č. 121/5 v 
katastrálnom území Čadca. Uvedeným Mom bolo začaté spojené fizemné a stavebné konanie. 

Stavebný Arad omámil &la 27.12.2017 začatie stavebného konania všetkým známym Ačastrulom 
konania a dotknutym orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil fistne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na 22.01.2018, o vysledku ktorého bol spisany záznam. 

Stavebný Arad zároveil upozornil fičastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné nAmietky 
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatniť  na tunajšom stavebnom firade najneskôr na 
tomto pojednávani, inak sa na ne nebude prihliadať. 
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Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskfunal predloženú žiadosf z hradisk uvedenYch 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnami konania a s dotknutymi orgánmi a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanymi na jeho uskutočnenie a osobitnymi predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

- 	Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci; Regionálny úrad verejného 
alravotnictva 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutych orgánov a organizácii 
požadovanych osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sieti technickiho vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Učastnici konania: 

Vojtech Mahút, Stanislav Machovčák, Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, právnické a fyzické osoby, 
ktorych vlastnicke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám 
vrátane bytov me:du byt' rozhodnutim priamo dotknuté 

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spifia všeobecné tecluiické požiadavky na vystavbu. Umiestnenie 
stavby nie je v zásadnom rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v 
priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, 
ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo &la jeho doručenia na Mesto čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je 
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

Ing. Mil  GURA 
primát6r mesta 
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Toto rozhodnutie musi bye vyvesenč  na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dnf, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesenč  dŕia:  	. 2,0/5 	 Zvesené dila: 	  

MESTO (ADC 

   

    

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesem a vesenie rozhodnutia. 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znenf neskoršich predpisov 
položky 60 pfsm. g vo výške 400.00 bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia  

Dorn& sa: 

fJčastnici konania 
1. Vojtech Mahút, Raková súp. č. 884, 023 51 Raková 
2. Stanislav Machovčák, Staškov súp. Č. 767, 023 53 Staškov 
3. Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, U Hluška súp. 6. 1197, 022 01 Čadca /projektant/ 
4. právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnicke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj 
susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byt' rozhodnutim priamo dotknuté 

Dotknuté orgány 
5. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku sfip. č. 4, 022 01 Čadca 
6. Regionálny firad verejného zdravotnictva, Palárikova sfip. č. 1156, 022 01 Čadca 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovi spojenie: VÚB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 E. 0.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský firad Čadca, Namestie slobody 30, PSt: 022 01 
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