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CADCA
V Čadci dňa 28.12.2015

Č. j.: VDI7143/2015/St

STAVEBNÉ POVOL]~~NIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 'v zneníneskorších predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stav~Brtého 'zákona žiadosť o stavebné povolenie,
ktorú dňa 20.11.2015 podali
Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Komenského 128,02204
ktorých zastupujú Byty Čadca s.r.o., Májová 1107,022 01 Čadca

Čadca,

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona
s t a v e 'b n é p o vol e nie
na stavbu
Komplexná obnova bytového domu č. 128 v Čadci, ul. Komenského
na pozemku register "C" parc. Č. 3351 v katastrálnom území Čadca.

Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši komplexnú obnovu bytového domu súp.č. 128 na Komenského ulici
v Čadci. Bytový dom je 7-podlažný s jedným technickým podlažím, zastrešený plochou bezspádovou
strechou. Na zateplenie obvodového plášťa sa použije expandovaný polystyrén hr. 120 mm, sokel
extrudovaným polystyrénom Styrodur hr. 80 mm, povrchová úpravy sokla bude prevedená
marmolitom, miesto parapetu pivničných okien sa použije XPS polystyrén hr. 20-30mm s povrchovou
úpravou marmolit. Technické podlažie - uvažuje sa so zateplením MW hr. 80 mm na stropoch
suterénu. Dôjde k zatepleniu stropu v exteriéri - spodná strana logie z MW hr. 50 mm, zádveria nad
ktorým je obytný priestor z MW hr. 80 mm a stropy pivníc z MW hr. 80 mm. Strecha sa zateplí
strešným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu EPS Stabil S 100 a S 150 hr. 2x90 mm
s hydroizolačnou PVC fóliou hr. 1,5 mm.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú
vypracoval Ing. Vladimír Golis, Okružná súp. Č. 689/5, 022 01 Čadca a ktorá je prílohou tohto
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

sa bezpečnosti

práce

Č.sp. VD/7143/2015/St - Č.z. VD/7143-2/2015/St

str. 2

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

stavieb

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 stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.
6. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných predpisov.
7. Podl'a § 75a ods. 1 stavebného zákona sta~ebnýúfäd"~plÍšt;~Qd vytýčenia stavby oprávnenými
osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za suhid priestorovej polohy stavby
s dokumentáciou overenou
stavebnom konaní zodpovedá podľa § 75a ods. 2 stavebného
zákona stavebník.

v

8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaud~?~~,stayb,y.
9. Stavebníkje povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
10. Stavba bude uskutočňovaná dodávatel'sky. Stavebník je povinný ohlásiť stavebnému
zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončeniavýberového konania.

úradu

11. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objektoch udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečistení.
12. 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 je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v
Čadci, referát dopravy.
13. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie:
1. úsek odpadového hospodárstva:
• dodávatel' stavby bude odpad zhromažďovať v kontajneri, alebo na pozemku investora tak, aby
nenarušoval estetický raz krajiny a podl'a potreby zabezpečí jeho okamžité zneškodnenie.
• nevyužitel'né odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
• pri nakladaní s NO (č. 1501 10) postupovať podľa § 40 zákona č. 223/2001 o odpadoch
• investor ku kolaudácii stavby zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa odpadov o spôsobe
nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloží ku kolaudačnému konaniu.

•

•

2. úsek ochrany prírody a krajiny:
v prípade, že sa počas realizácie stavebných prác na predmetnom bytovom dome zistí prítomnosť
chránených druhov živočíchov, zhotoviteľ stavby bude o tomto zistení bezodkladne informovať
odbornú organizáciu ŠOP SR SCHKO Kysuce (tel.č.: 0903 298 288) a zabezpečí, aby nedošlo
k ohrozeniu a usmrteniu chránených druhov živočíchov.
vzhl'adom k tomu, že sa jedná o veľký panelový dom s počtom cca 200 ks vetracích otvorov, ako
kompenzačné opatrenie pri zatepľovaní neuzatvárať krytkami vetracie otvory atiky, resp. vylámať
lamely na krytkách na otvor o priemere 5-6 cm a zdrsniť vnútornú spodnú stranu PVC rúrky.
V prípade, že toto riešenie nebude zo strany investora možné, je potrebné do doby kolaudácie
predmetnej stavby umiestniť pri zatepľovaní hniezdne či úkrytové búdky nasledovne: 10x búdka
pre dážďovníky (typ APUS 6) z východnej a 10x búdka pre dážďovníky (typ APUS 6) zo západnej
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strany. Taktiež 4x búdka pre netopiere (typ Maxi B) z východnej strany a 4x búdka pre netopiere
(typ Maxi B) zo západnej strany.
búdky pre netopiere a dážďovníky umiestniť v blízkosti atiky tak, ako je znázornené na obrázku
tvoriaceho prílohu vyjadrenia OÚ-CA-OSZP-2015/013144
zo dňa 07.10.2015, v prípade
realizačných problémov je možné kontaktovať ŠOP SR Správu CHKO Kysuce,
prípadný odchyt chránených živočíchov z objektu a manipulácia s nimi musí byť vykonaná
odborne spôsobilými osobami a na základe výnimky z príslušných zákazov uvedených v zákone,
ktorú udeľuje príslušný orgán ochryny prírody (MŽP SR).

14. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane oobmedzovať práva a právom
chránené záujmy účastníkov stavebného konania.
;,co·,.o·
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15. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného
stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných
predpisov o náhrade škody.
16. Stavebník je povinný v zmysle zákona Č. 555/2005 Z.?,'op,energ~tickej hospodárnosti budova
o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť
kolaudácii stavby energetický certifikát
vypracovaný oprávnenou osobou

ku

17. Povolená stavba podlieha kolaudácii,
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Vladimír Golis, Okružná súp. č. 689/5, 022 01 Čadca
K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, OR Hasičského
v Čadci, Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie.

a záchranného

zboru

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli zo strany účastníkov' konania vznesené
pripomienky.

žiadne námietky am

Stavba nesmie byt' 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
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

odo dňa nadobudnutia

jeho

Odôvodnenie:
Dňa 11.12.2015 podali Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.č. 128, na
ulici Komenského v Čadci, ktorých zastupujú Byty Čadca, S.LO., Májova 1107, Čadca žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Komplexná obnova bytového domu Č. 128 v Čadci, ul.
Komenského" na pozemku register "C" parc. Č. 3351 v katastrálnom území Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Tunajší stavebný úrad, na základe doručenej žiadosti oznámil v zmysle § 61 stavebného zákona
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a nariadil na
prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.12.2015, o jeho
výsledku bola spísaná zápisnica.
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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 najeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Stanoviská oznámili:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, OR Hasičského
v Čadci, Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie.

a záchranného

zboru

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií
požadovaných osobitnými predpismi, zabezp6čjlplnenie'~požiadaviek
vlastníkov a správcov pre
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská li(poŽiad~vky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
.'"'
Projektová dokumentácia stavby splňa všeobecné technické
podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.

požiadavky

na výstavbu

a

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
stavebného povolenia stavby preto rozhodol tak, ako je uvedené vo-výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolaní:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30/
V zmysle § 47 ods. 4 zákona
č. 71/1967 Zb. v platnom
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov ..
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znení je toto rozhodnutie
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lIťg:, Mila

" VRA
primátor mesta

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Komenského súp. č. 128,02204
verejnou vyhláškou
2. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. č. 1107,02201 Čadca
3. Ing. Vladimír Golis, Okružná súp.č. 689/5, 022 01 Čadca

Čadca - doručuje sa

Dotknuté orgány
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91,02201 Čadca
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156, 022 O1 Čadca
Ostatní
MsÚ Čadca, referát dopravy
8. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA:

J?.::· !!.tf...,

ZVESENÉ DŇA:
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.
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Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky 60 písm. c ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený.
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

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

