
M E s T o v

C A D c A
Č. j.: VD/3924/2016/Gns V Čadci dňa 15.06.2016

STAVEBNÉ 'POV,(),LENIE

Stavebník:
IČO.:
Adresa:

CADevelop, s.r.o.,
50062191
Palárikova 76, 022 01 Čad~á' ,,'

podal dňa 10.12.2015 žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Novostavba
bytových domov" - časť, SO 108 Komunikácie a spevnené plochy na pozemku p.č. CKN
15298/42 v k. Ú. Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Čadca ako príslušný špeciálny stavebný úrad podl'a § 120 zákona Č. 50/1976 Z.z.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon), § 3a
zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a
v súlade s § 62 a 63 stavebného zákona preskúmal žiadosť v stavebnom konaní a rozhodol
takto:

Stavba:

"Novostavba bytových domov" -::-časť

SO 108 Komunikácie a spevnené plochy

na pozemkoch p.č. CKN 15298/42 v k. Ú. Čadca sa podl'a § 39a/ a § 66 stavebného zákona

p o v o ľ uje.

Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Čadca dňa 07.12.2015,
č.j. VD/671312015/Mu.

Popis stavby:
Projekt stavby rieši vybudovanie prístupovej komunikácie, parkovacích plôch a chodníkov

k navrhovaným 3 bytovým domom. Stavenisko sa nachádza na južnom okraji obytného
súboru HBV Žarec, pod domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb. Na južnom
okraji územie vymedzuje prístupová komunikácia vedúca k domovu dôchodcov a z východu
zástavba garáži.
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Technické údaje stavby:

Prístupová komunikácia je navrhovaná ako dVOjpru~lOváobojsmerná kategórie C3 MO
6,5/30 s pravostranným chodníkom šírky 2,00 m. Dlžka komunikácie 160,77 m. Počet
parkovacích a odstavných státí je 135. Maximálny pozdlžny sklon komunikácie 9,001%.

Konštrukcia vozovky: Asfaltový betónstrednozmný
Postrek spojovací asfaltový
Asfaltový betón hrubozrnný
Postrek spojovací asfaltový
Cementom stmelená zmes
Štrkodrva fr. 32-63

50 mm

70 mm

150mm
200 mm

Chodníkje široký 2 m. Povrchová úprav chodníka - zámková dlažba 60 mm.
Povrchová úprava odstavných a parkovacích plôch- zámková dlažba 80 mm.

~:'.;\~'~"~. . , ~"

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie
stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona.

4. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe
a účastníkoch výstavby - § 43i ods. 3 písm. bl stavebného zákona.

5. Stavba bude dokončená do 5-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali
škody na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach, zaústené budú do kanalizácie.

7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť
stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných
predpisov.

9. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí
vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické

a kartografické činnosti.

10. 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.
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11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

12. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému
úradu dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.

13. Nakoľko ide o stavebné práce v mieste, kde je pomerne veľký pohyb osôb, stavebník je
povinný objekt zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti
/oplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôb, použitie ochranných sietí a
pod. - §A3i ods. 3 stavebného zákona/.

14. Dodržať. podmienky Okresného úradu Čadca-odbôru.starostlivosti o životné prostredie
-. uvedené v stanovisku č.j. OU-CA-OSZP-2015/012902 zo dňa~i16.11.2015:

a.dodavatt~l'.stavby, ktorý' je pôvodcom odpaduvbude. odpad zhromažďovať tak, aby
nenaru.šÓval estetický raz krajiny apodľa potreby zabezpečí jeho okamžité' zhodnotenie

. alebozneškodnenie, ..
b. nevyužiteľné odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke,ktorá má udelený

súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. L písm .. a) .zákona o odpadoch, príp.
integrované povolenie v zmysle zákona .č. 24512d63· Z.z: o IPKZ v znení neskorších
predpisov, /

c. nevyužité .odpady ponúkne na materiálové zhodnotenie memu v tom
prípade, ak nový držiteľ odpadu: bude mať povolenie príslušného s stavebného úradu na
terénne úpravy alebo využitie územia podľa stavebného zákona Č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov,'

d. investor' stavby ku kolaudácii stavby zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa
odpadov o spôsobe nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloží ku
kólaudácii. -: .

15. Stavebník je povinný v súvislosti s Výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v
. čistote komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečisteni,
V prípade icli' poškodenia stavebnými strojmi je stavebník povinný tieto na vlastné
náklady a okamžite uviesť do pôvodného technického stavu.

16. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona á. § 127 stavebného zákona v prípade
zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba
zodpovedná za.vykonávanie prác ihneď. nález ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu
v Žiline. Nález ponechať bez zmeny až do obhliadky pamiatkovýmúradom alebo ním
poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky pamiatkovým úradom je nálezca
povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu; zabezpečiť ho proti
poškodeniu, znehodnoteniu, .zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný
úrad po dohode s pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba
metódami archeologického výskumu

17. 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 realizáciou vyžiadať si
súhlas MsÚ vČadci, referát dopravy.

18. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom
dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a
právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania .

"
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19. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté.stavbouuviesť.do pôvodného
stavu a prípadné vzniknuté. škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa
všeobecných predpisov o náhrade škody.

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsú bdoteraj šieho využitia pozemkov:
CKN 15298/42,15298/65 v k.ú. Čadca- ostatné plochy

Pr?jekt?v1Í,~okmnentáci~yYpracoval: . .... '. . .....•
Ing;PetérVonš;DAQESlpvakia, s.r.o., 925,.92-Únív~rzlťnf2S;,q~i,008Žilina .

RozhodnlltieÔ.náÍllietkas,húčastníkov konania:·,'
....Námietky účastníkóv-konaniá neboli v konaní vznesené, .pripomienky a podmienky

dotknutých?rŠ~ovbol~ akceptované asú zapracované do podmienok preiuskutočnenie
staybyýo'výrolhlľozhodnutia. . .

KS~aYb;~S~S~:~lasne''Yjadrili dotknuté orgány:
OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Krajský pamiatkový úrad Žilina, SSE -

distribúcia',a.s. Žilina, SeVaK a.s.Žilina; Spp - distribúcia. a.s. Žilina, Slovak Telekom a.s.
Žilina,N1TS a.s.Čädca, Okresný úrad ŽP v Čadci; Mesto Čadca;

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
§,52 ods; 1 zákona č: 71/1967 Zb ..o správnom konaní.

Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

Sta'lba, nieje, v kolíziis platnou územno-plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN .mesta
Čadca) schválenou 'uznesením Mestského zastupiteľstva Čadca č.. 96/2007 na zasadnutí dňa
27.07.2007.

OD ÔVO D N.E NI E

'. Dňa .10.12.20 15podaL stavebník EDO TRADE, s.r.o., Slovanská cesta 203, Q22 .Čadca
žia~osťna vydaniestavebIléhopovoleniaprestavbu:"Novostavba bytových domov" -časť,
SO .108 Komunikácieaspevnené plochy na. pozemku p.č.CKN 15298/42" v k. ú .. Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo vydané územné> rozhodnutie Mestom Čadca dňa
30.04.2012, č.jOVD/988!2012/Mu.

Mesto Čadca, ako príslušný špeciálny stavebný úrad, podľa § 117 zákona č.50!1976Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení, v súlade s
§ 61 ods.L'a ,3 stavebného 'zákona oznámilo dňa '·16:12.2015 začatie, stavebného konania
o povolení stavbyt.Novostavba bytových domov" -'-časť,SO 108 Komunikácie a spevnené
plochy napozemku p.č. CKN 15298/42 v k. ú. Čadca. a súčasne na prerokovanie žiadosti
nariadilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15;01.2016.

Na ústnom rokovaní bol stavebník vyzvaný na doplnenie projektovej dokumentácie
podľastanoviska OR PZ SR, OD! Čadca. Doplnený projekt stavebník doručil špeciálnemu
stavebnému úradu dňa 13.06.2016. '
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V priebehu stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne
námietky, pripomienky a podmienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované
do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výroku tohto rozhodnutia. V priebehu konania
žiadateľ oznámil zmenu stavebníka z EDO TRADING, s.r.o., Slovanská cesta 203, 022 01
Čadca na CADevelop, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca. Zároveň stavebník doložil výpis
z listu vlastníctva č. 13844, kde je uvedený pozemok, na ktorom sa má predmetná stavba
uskutočniť.

Dokumentácia splňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.

, .~.".'.~ ~
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by.bránili povoleniu stavby.

Stavba je v súlade s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa
27.07.2007.

p O U Č E N :f'E" ., i..

Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto
Čadca /adresa: Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja
mesta a služieb, Námestie slobody 30,02,201 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.

;1.
Ing. Mila

primátor mesta

Doručuje sa účastníkom konania:
1. CADevelop, s.r.o., Palárikova 76,02201 Čadca
2. Ing. Peter Vonš, DAQE Slovakia, s.r.o., 925 92 Univerzitná 25,01008 Žilína

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods.
4 stavebného zákona. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Mestského úradu v Čadci.
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Doručuje sa dotknutým orgánom:

3. OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4,02201 Čadca
4. SSE a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina
5. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
6. Spp - distribúcia a.s., Závodská cestá26/2949,'QW,OLŽilip.a
7. Slovak Telekom, a.s. ReSI, Poštová 1, 010 01 Žilina ':!,;

8. MTS, a.s., Palárikova 1761, Čadca
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91,02201 Čadca
10. OR PZ SR - Okresný dopravný inšpektorát Čadca
11. MsÚ v Čadci, odd. ekonomické a správy majetku
12. MsÚ v Čadci, referát ŽP

• ~ ~ o"

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom,
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

r v • gb ,C:' '2-6ť C; , v·.VYVESENE DNA. ....d •••• : •••••••••••••••••••••••••• Z\lESENE DNA;~
lf!. ~e Č
! .,- "fP ·..........~~J~.~I~S.!?..AD~~

Pečiatka a podpis organu, ktorý potvrdzujevýčéšéiiié a zvesenie.

Správny poplatok v zmysle zák. Č. 145/1995 Z.z., pol. Č. 60 v platnom znení vo výške 200,- eur bol uhradený.


