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C A D c A
Č. j.: VDI1382/2015/Gns V Čadci dňa 02.06.2015
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STAVEBNE POVOLENIE

Stavebník:
IČO:
Adresa:

MDM - Trans s.r.o.,
46393811
Hviezdoslavova 2077, 022 01 Čadca

podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Prestavba objektu bývalej
čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut ", SO 03 - Spevnené plochy na
pozemku register "C" parc. č. 1117/1, 1117/2 v k. ú. Horelica.

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. (cestný zákon) v platnom znení a v súlade s § 62 zákona č. 50/1976
Zb. (stavebný zákon) preskúmal žiadosť v stavebnom konaní a rozhodol takto:

Stavba:
" Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut"

SO 03 - Spevnené plochy

umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 1117/1, 1117/2 v k. ú. Horelica., sa podl'a § 66
stavebného zákona
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Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Čadca dňa 25.09.2014,
č.j. VD/1541/2014/Mu.

Popis stavby:

Dopravná obsluha areálu objektu pre údržbu a opravu áut bude zabezpečená obnovou
pôvodného asfaltového krytu s doplnením nových asfaltových plôch, parkoviska a chodníka.
Celý areál bude dopravne napojený na cestu 1/11 ako pôvodná čerpacia stanica .

•
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom

v spojenom územnom a 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 - 53 stavebného. zákona. , ~,,_

4. Stavebník je povinný označiť staveniskó is uvedenírn';' potrebných údajov o stavbe
a účastníkoch výstavby - § 43i ods. 3'písm. bl stavebnéhozákona,

5. Stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a
bezpečnosti loplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôb, použitie
ochranných sietí a pod. - § 43i ods. 3 stavebného zákona!.

6. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

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, aleboprávnickou 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.

11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
12. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
13. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.
14. Pred začiatkom stavebných prác požiadať príslušné cestné správne orgány o určenie

dočasného dopravného značenia.
15. Dodržať podmienky SSC, IVSC Žilina, uvedené vo vyjadrení č. 802/2015/6470/12541 zo

dňa 12.05.2015:
• Napojenie konštrukčných vrstiev spevnenej plochy v mieste hranice pozemku investora a

spevnenej krajnice št. cesty 1/11 bude realizované preplátovaním obrusnej a ložnej vrstvy
na min. šírku 0,5 m. Pod ložnú vrstvu bude vložená výstužná geomreža na zamedzenie
vzniku porúch v mieste technologického spoja. Obnova obrusnej vrstvy vozovky bude
realizovaná v šírke po vodiaci prúžok VDZ cesty I111.

• Líniové odvodňovacie žľaby pre príslušnú triedu zaťaženia dopravou budú osadené v celej
šírke vjazdu a výjazdu.

• Úprava zeleného pásu a sklonov spevnenej plochy bude realizovaná v zmysle
prepracovanej PD, aby nedochádzalo k hromadeniu zrážkovej vody na vozovke cesty I111.

• Existujúce odvodnenie št. cesty v mieste zeleného pásu (priepust, kontrolné šachty) bude
zachované bez zmeny. Umiestnenie trativodnej (vsakovacej) šachty je navrhnuté na
pozemku investora v dostatočnej vzdialenosti od hranice cesty I111.

• Prípoj ka NN pre riešený objekt ostáva pôvodná s jej čiastočnou rekonštrukciou. Nová
trafostanica pre NN prípojku nie je riešená v predmetnej PD.

• Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k znečisťovaniu priľahlého úseku cesty I111, ani
k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
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• Žiadateľ linvestor stavbyl, zodpovedá 60 mesiacov od zápisničného odovzdania
zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty 1/11 za prípadné poruchy a závady, ktoré
vznikli jeho zásahom do cestného telesa.

• K začatiu a ukončeniu prác požadujeme prizvať povereného pracovníka správcu štátnej
cesty 1/11 lIng. Zárodňanský, tel. 0903892152/, ktorého prípadné doplňujúce pokyny
a požiadavky je nutné rešpektovať.

• Žiadateľ, resp. budúci užívateľ (vlastník) nehnutel'nosti si nebude v budúcnosti uplatňovať
od majetkového správcu št. cesty 1/11 prípadné.škody vzniknuté z titulu prevádzky, alebo
údržby št. cesty. OO o o '; .",. e.' •. ~, :.::

• Žiadateľ vykoná na svojom majetku opatrenia na zamedzenie nepriaznivých vplyvov
z dopravy na št. ceste 1/11 (hluk, vibrácie, prašnosť, emisie, vlhkosť) .
•

16. Dodržať podmienky Okresného riaditel'stva PZ, ODI Čadca:
• ODr OR PZ v Čadci si vyhradzuje právo' zmeny DZ ak to; bude vyžadovat' bezpečnosť

a plynulosť cestnej premávky. ~!;;;:/',"

17. Dodržať podmienky Okresného úradu ŽP Čadca:
• V čo najväčšej miere zachovať zeleň nachádzajúcu sa na stavebných pozemkoch

a zabezpečiť jej ochranu počas stavebných prác.
• V prípade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevín (aj krovitých porastov nad 10

m") je nutný súhlas orgánu ochrany prírody.
• Prebytočnú výkopovú zeminu neuk.ladať do brehovej vegetácie miestnych tokov, ani na

akékoľvek podmáčané lokality, aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho
alebo národného významu. V prípade, že prebytočná výkopov á zemina nebude využitá
v rámci dotknutej stavby, zlikvidovať ju na riadenej skládke.

18. 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 v Čadci, odd. ekonomické a správy majetku.

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

20. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného
stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívatel'om podl'a
všeobecných predpisov o náhrade škody.

21. Pred kolaudáciou požiadať cestný správny orgán o určenie trvalého dopravného značenia.
22. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
CKN p.č. 1117/1, 1117/2 v k. Ú. Horelica - Zastavané plochy a nádvoria

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
ARCHEKT A - ul. 17. Novembra 2868, 022 O 1 Čadca.

K stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány:
OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, SeVaK a.s., Obvodný úrad životného prostredia
Čadca, Okresné riaditel'stvo Policajného zboru ODI Čadca, SSC rvsc Žilina.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky ani pripomienky účastníkov konania neboli v konaní vznesené. Pripomienky
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dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie
stavby vo výroku rozhodnutia.

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.
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Projektová dokumentácia predložená pre stavebné kbÍ1anie je v súlade s územným
rozhodnutím vydaným Mestom Čadca dňa 12.11.2012, č.j. VD/417112012/Mu.

ODÔVODNENIE

Mesto Čadca ako príslušný špeciálny sta;y:~briýúrad 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. (cestný zákon) v platnom znení, obdržalo dňa 08.03.2013 žiadosť
stavebníka: MDM - Trans s.r.o., Hviezdoslavova súp. č. 2077, 022 01 Čadca
o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na
objekt pre údržbu a opravu áut ", SO 03 - Spevnenéplochy umiestnenú na pozemkoch p.č.
1117/1, 1117/2 v k. ú. Horelica.

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení, v súlade s §
61 ods.1 a 3 stavebného zákona oznámilo dňa 23.02.2015 začatie stavebného konania
všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadilo na prerokovanie návrhu ústne
konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.03.2015 na Mestskom úrade v Čadci.

Námietky v konaní vzniesol účastník konania SSC IVSC Žilina. Stavebník zapracoval
námietky do projektovej dokumentácie a predložil nové stanovisko SSC IVSC Žilina
k prepracovanej dokumentácii dňa 19.05.2015. Pripomienky dotknutých orgánov boli
akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného
zákona. Bolo zistené, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú a ani nebudú
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia splňa základné
požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného zákona.

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, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie
je možné preskúmať súdom podl'a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
zákona č. 424/2002 Z.z., pokial' nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. MDM - Trans s.r.o., Hviezdoslavova súp. č. 2077,02201 Čadca
2. ARCHEKTA, s.r.o., Ing. Stanislav Mikovčák, 17. novembra súp. č. 2868, 022 01 Čadca
3. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa súp. č. 104,01001
Žilina
4. Vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Horelica - stred

•••••••• ' •• - •• <

Ostatným účastníkom konania, sa·oznámenie doručuje.verejnou vyhláškou § 26 ods. 2
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknutéorgány......
5. Okresné riaditeľstvo PZ Čadca, ODI, Palárikova 977/25~ 022 01 Čadca.
6. Okresné riaditeľstvo Hasičskéhoa záchranného';ib~ru v'Cadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4,
02201 Čadca
7. Okresný úrad pre cestnú dopravu a poz. komunikácie, J. Král'a súp. Č. 4, 010 01 Žilina
8. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483,02201
Čadca
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201 Čadca
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 1O 57 Žilina
11. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1,01001 Žilina·
12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
13. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Správny poplatok v zmysle zákona Č. 145/1995 Z.z. v platnom znení vo výške 100,00 eur bol uhradený.


