
MES TO ~ ADCA 
Nániestie slobody 30, 022 01 ~adca  

~.  j.:  VD/3701/2019/Ja  V ~adci d~a  09.10.2019 

STAVEBNt POVOLENIE 

Mesto ~adca, ako stavebný Arad prislušny podra § 117 zákona ~. 50/1976 Zb. o lizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom územnom a stavebnom konaní preskdmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosf o 
stavebné povolenie, ktorti dria 02.08.2019 podal 

Miroslav Krenželák, Horelica 344, 022 01 ~adca 
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskUmania vyddva podra § 39, 39a a 66 stavebného 
zákona 

stavebné povolenie 
v spojenom ~zemnom a stavebnom konaní 

na stavbu 
Oporný mfir 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. ~. 484/1 v katastrálnom fizemf Horelica. 

Stavba obsahuje: 
Projektová dokumentácia rieši výstavbu oporneho múru na pozemku register "C" pare. ~. 484/1 v 
katastrálnom územi Horelica. Oporný múr bude zhotovený z DT tvárnic hr. 400 mm, zaliatych 
betemom a vystuženy betonárskou vystužou. vyška oporného mfiru bude 1000 al 2000 mm. 

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 
SO 01 - oporný mdr 

Pre umiestnenie a uskuto~nenie stavby sa ur~ujii tieto podmienky: 
1. Stavba bude urniestnená na pozemku register "C" parc. 6. 484/1 v katastrálnom fizemi Horelica tak, 

ako je to zakreslené v situa~nom vykrese v mierke 1:500, ktory je sd~as~ou projektovej 
dokumentácie. 

2. Stavba bude uskuto~nend podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktord 
vypracoval Head Studio, s.r.o., Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina a ktorá je prilohou tohto 
rozhodnutia, pripadne zmeny nesmd byt' uskuto~nené bez predchádzajAceho povolenia stavebného 
Uradu. 
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3. Stavebnik zabezpe~f vytý~enie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávneným subjektom. 
4. Pri uskuto~riovani stavby je nutné dodržiava~~ predpisy týkajtIce sa bezpe~nosti práce a 

technickych zariadern, predovšetkým vyhlášky ~. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpe~nosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovnych ~innosti a dba~~ na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 

5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky 6. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o vgeobecnych technickych požiadavkách na vystavbu a o vgeobecnych technickych požiadavkách 
na stavby uživand osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujú 
požiadavky na uskuto~nenie stavieb a prislušné technické normy. 

6. Stavba bude dokon~end najneskôr do 2 rokov odo d~a nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

7. Po~as výstavby budú dodržand všeobecn6 technické požiadavky na uskuto~riovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

8. Na stavbu budú použité stavebné vyrobky, ktore spifiajú podmienky osobitnych predpisov. 
9. Stavebnik je povinný podFa § 43i ods. 3 pism. b) stavebného zákona ozna~i~~ stavenisko 

s uvedenfm potrebných úclajov o stavbe a ú~astnfkoch výstavby. 
10. Stavebnik pred za~atim stavebných prác zabezpe~f presné vyty~enie všetkých podzemných vedenf 

a zariadeni, ich prfpadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

11. Stavebnfk je povinný oznámi~~ stavebn6mu úradu termin za~atia stavby. 

12. Stavba bude uskuto~novaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonáva~~ HS kontroling, spol. 
s r.o., Mojš 132, 010 01 Mojš a bude zodpovedny za odborné vedenie uskuto~iiovania stavby. 

13. Stavebnik je povinný v stivislosti s vykonom stavebných pray na objekte udržiavat' v ~istote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy ~istif po každom zne~isteni. V pripade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uvies~~ do 
pôvodného technického stavu. 

14. Stavebnikovi budú ako plochy zariaderna staveniska po~as realizácie stavebných prác slai~~ iba 
pozemky, ktort sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebník povinný pred 
realizáciou vyžiada~~ si stählas Ms0 v ~adci, referát dopravy. 

15. Stavebnými prácami nezasahova~~ do vlastnickych, prip. inych práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez stählasu ich majiteFa, správcu, neprimerane neobmedzova~~ práva a prävom chránené 
záujmy ú~astnfkov stavebného konania. 

16. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Sptisob doterajšieho vyulitia pozemkov: 
-  CKNT 484/1 - záhrada 
Slahlasné stanovisko k pripravovanému zámeru stavby „Oporný mfir a spevnená plocha" na pozemku 
parc.~. CKN 484/1 v katastrálnom azetni Horelica vydal Okresny tirad ~adca - pozemkov 'y a lesny 
odbor di% 03.10.2019 pod ~. OU-CA-PLO-2019/013667-003. 

K stavbe sa stibdasne yyjadrili dotknute orgArty: 
-  Okresny firad ~adca - pozemkový a lesny odbor 
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Rozhodnutie o nämietkach ti~astnfkov konania: 
-  v priebehu konania neboli zo strany ú~astnikov konania vznesené žiadne námietky ani 

pripomienky 

Upozornenie: 
Stavebné povolenie sträca podra § 67 stavebného zákona platnosf, ak sa s uskuto~nenim stavby 
neza~ne do 2 rokov odo d~a nadobudnutia prdvoplatnosti. 
So stavbou nesmie byt' za~até, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnos~(§ 52 zákona ~. 
71/1967 Zb. o sprdvnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov). 
Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Územným plánom 
Mesta ~adca 

Odewodnenie: 
Diía 02.08.2019 podal stavebnik Miroslav Krenželdk, bytom Horelica 344, 022 01 ~adca liados~~ o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Opomy mur" na pozemku register "C" pare. ~. 484/1  v 
katastrdlnom dzemi Horelica. Uvedeným d~om bolo za~até spojene územné a stavebne konanie. 
Stavebný úrad oznámil dria 12.08.2019 za~atie stavebného konania všetkým známym ú~astrulcom 
konania a dotIcnutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a zIadosf poskytovala dostataný podldad pre riadne a úpIné 
posddenie navrhovanej stavby. Zárove~~ stanovil lehotu 7 dni odo ana doru~enia tohto ozndmenia, 
v ktorej môžu ú~astnici konania uplatnit' svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 
Stavebný úrad v uskuto~nenom správnom konani preskúmal predložeml Žiados~~ z hradisk uvedených 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s ú~astnfkmi konania a s dotlumtými orgánmi a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim rue sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskuto~nenie a osobitnymi predpismi. 

Stanoviska oznámili: 
-  Okresny úrad ~adca - pozemkový a lesny odbor 
Stavebný úrad zaistil vzdjomný súlad predložených stanovisk doticnutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpe~il pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sieti technickeho vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 
~1~astnici konania: 
-  Miroslav Krenželák, Ing. Jozef Ihelka, Jozef Zemanik, Head Studio, s.r.o., HS kontroling s.r.o., 

Národná diarni~ná spolo~nosf, a.s., vlastnici pozemku pare.  6. CKN 477 v k.ú. Horelica 

Ndmietky ú~astnikov neboli v konani uplatnené. 
Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie 
stavby je v sdlade so schválenou dzemnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu 
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je 
uvedene vo vyroku tohto rozhodnutia. 
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Pou~enie o odvolani: 
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona ~. 71/1967 Zb. o sprAvnom konaní možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dní odo d~a jeho doru~enia na Mesto ~adca /adresa: Mestský nrad v ~adci, 
Namestie slobody 30, 022 01 ~adca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona ~. 71/1967 Zb. v platnom znení je 
tow rozhodnutie preshimaterné sUdom po vy~erpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Ep
t7,t, 

 

0 

 

TO ~?" 

I g. Mil  GURA 
prim ' r mesta 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
položky 60 pism. g vo výške 100.00 bol zaplatený. 
Priloha: 
-  overená projektová dokumentácia 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesen~~ na ~radnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný de~~ 
vyvesenia je d~om doru~enia. 

Vyvesené dria:   As . Ao ,z,c)  Zvesend d~a:   

MESTO ~ADCA 
-61- . --" 

Pe~iatka a podpis orgánu, ktorý po-tvrdzuje vyvesenie  esenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 
Ú~astnici konania 
1. Miroslav Krenželák, Horelica slap. ~. 344, 022 01 ~adca 
2. Ing. Joze~~ Ihelka, Okružná súp. ~. 110/83, 022 01 ~adca 
3. Jozef Zemanik, Horelica súp. ~. 449, 022 01 ~adca 
4. Head Studio, s.r.o., Rosinská cesta snp. C. 8, 010 08 žilina /projektant/ 
5. HS kontroling s.r.o., Mojš sdp. 6. 132, 010 01 Mojš /stay. dozor/ 
6. Národná diarni~nd spolo~nos~, a.s., Diabrayská cesta sap. ~. 14, 841 04 Bratislava 
7. vlastnici pozemku pare. ~. CKN 477 v kú. Horelica - doru~uje sa verejnou vyhlágkou podra § 69 stay. zákona 

Dotknute orgány 
8. Msú ~adca, referát dopravy 
9. Okresny nrad ~adca, pozemkový a lesny odbor, Palárikova snp. ~. 95, 022 01 ~adca 

Tel.: 041/4332301-4 I~O: 313971  Bankové spojenie: VÚ11, a.s., ~adca  E-mail:  sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218  DIt: 2020552974 ~. 6.: 7224-322/0200  Internet:  www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestsky úrad ~adca, Námestie slobody 30, PS~: 022 01 


