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MESTO

Č ADCA

Nárnestie slobody 30, 022 01 Čadca
V Čadci dria 27.06.2018

Č. j.: VD/2242/2018/Mu

STAVE BNÉ POVOLENIE

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podFa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskor§ich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v spojenom ítzemnom a stavebnom konani preskítmal podfa § 37 a 62 stavebného zákona
žiadosť o stavebné povolenie, ktorri dria 24.04.2018 podal
Ing. Daniel Cech, Raková 1109, 023 51 Raková,
IPC- SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038, 023 12 Čierne
(d'alej len "stavebnik"), a na záldade tohto preskúmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom tízemnom a stavebnom konanf
na stavbu
Pristavba a stavebné típravy objektu sfip.č. 1742
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. '6. 1247/2, 1247/4, 1247/5 v katastrálnom území
Čadca.
Stavba obsahuje:
Predmetom zmeny existujAcej stavby je jej pristavba a stavebné Apravy. V súčasnosti sa na
pozemku nachádza objekt, ktorý shlži ako predajria kancelárských potrieb a predajria ochranných
pracovných odevov a pomôcok. V rámci pristavby sa dobuduje k objektu nová časť, v ktorej sa budít
nachádzať skladové priestory. Objekt bude po stavebných Apravách jednopodlažný, bez podpivničenia.
Sklon a skladba strechy nadvazuje na existujilci objet. Pristavaná 'oast' je stavebne a prevádzkovo
spojená s existujíicim objektom, skladové priestory budít slúžiť pre obe predajne.
Stavebni objekty:
SO 01 — Stavba s.č. 1742 Pristavba a stavebné Apravy
Technicla fidaje stavby:
Zastavaná plocha pristavby:
Ĺaitková. plocha:

82,18 m2
70,81 m2
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch p.č. CKN 1247/2, 1247/4, 1247/5 v katastrálnom územ
Čadca, podra situácie umiestnenia stavby, ktorá je síičasfou tohto rozhodnutia.
2. Polohovi pomery:
• pristavba bude obdižnikového pôdorysného tvaru, pôdorysných rozmerov 16,035 x 5,125 m.
Umiestnená bude podra situácie umiestnenia stavby, ktorá tvori neoddeliterml síičasf tohto
rozhodnutia.
3. V.ýškové pomery:
• porovnávacia rovina ± 0,000 bude podlaha pristavby, najvyšši bod strechy bude v Arovni + 5,971
m od porovnávacej roviny.
4. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• pristavba bude napojená na jestvujíice rozvody el.energie pôvodnej stavby
Pre uskutočnenie stavby sa určuki tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným. Aradom
v spojenom tIzemnom a stavebnom konani. Pripadne zmeny nesmn byt' vykonane bez
predchadzajíiceho povolenia stavebného Aradu.
2. Pri uskutočŕiovani stavby je potrebné dodržiavat' predpisy týkajíice sa bezpečnosti práce
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia oselb na stavenisku.
3. Počas výstavby budd dodržiavand všeobecne technicke požiadavky na uskutočŕiovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovat' v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovat' množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.
6. Dažd'ove vody zo stavby buck' likvidované na pozemku stavebnika tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozernkoch a nehnuternostiach, budfi zaistené do jesvujAceho odvodŕiovacieho
systému objektu.
7. Dodržaf podmienky Okresného Aradu čadca, odboru starostlivosti o ŽP
• odpad bude zhromažd'ovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podra potreby zabezpeči
jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie
• odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávater) stavby odovzdá oprávnenému
subjektu alebo zabezpeči ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadeni alebo na
povolenej skládke
• ku kolaudácii stavby investor predloži relevantné doklady od dodávatera stavby (držitera odpadov)
o pôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác
• investor (alebo dodávater) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby
v sAlade s vyhláškou MžP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch a druhy odpadov zaradi podra platného Katal6gu odpadov
8. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viest' stavebný
dennik a tento predložif stavebnému firadu pri kolaudácii stavby.
9. Na stavbu buchl použité stavebné výrobky, ktoré spiriajú podmienky osobitných predpisov.
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10. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadeni, ich pripadmí ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
12. Stavebnik je povinný oznámiť stavebnému úradu termin začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť stavebnému úradu
dodávatera stavby najneskôr do 15 dni odo dria skončenia výberového konania.
14. Za odborné vedenie uskutočtiovania stavby bude zodpovedať dodávaterská organizácia.
15.Nakorko ide o práce na stavbe, v okoli ktorej je pomeme verký pohyb osôb, stavebnik je povinný
objekt zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich života, zdravia a bezpečnosti.
16. Stavebnik je povinný označiť stavenisko s uvedenim potrebných ildajov o stavbe a ťičastnikoch
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona.
17. Stavebnik je povinný objekt zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu ich Iivota, zdravia a
bezpečnosti /oplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôb, použitie ochranných sieti a
pod. - § 43i ods. 3 stavebného zákonal.
18. Stavebnik je povinný v alvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečisteni.
19. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastnickych, pit). iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy íičastnikov stavebného konania.
20. Po ukončenf stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnfkom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o
nálrade škody.
21. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
AD-Projection, s.r.o., U Hluška súp. č. 1197, 022 01 Čadca — Ing. arch. Jaroslav Ondrašina
Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania:
Námietky ani pripomienky fičastnikov konania a dotknutých orgánov neboli v konani vznesené.
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenim stavby
nezačne do 2 rokov odo drIa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znení neskoršich predpisov).
Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (OPN mesta
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti dŕia 27.07.2007.
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ODÔVODNENIE
Dŕia 24.04.2018 podali stavebnici Ing. Daniel Cech, Raková 1109, 023 51 Raková a IPCSLOVAKIA, s.r.o., berm 1038, 023 12 Čieme žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
„Pristavba a stavebné úpravy objektu sfip.č. 1742" na pozemku register "C" pare. č. 1247/2, 1247/4,
1247/5 v katastrálnom úzernf Cadca. Uvedeným dfiom bolo začaté spojené územne a stavebnč
konanie.
Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad, podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku v platnom zneni /stavebný zákon/ v sítlade s ust. § 39 a ods.4 a § 61
ods.1 stavebného zákona oznámilo začatie spojeného územnčho a stavebného konania všetkým
známym účastnikom konania a súčasne nariadilo na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovanfm na deb. 06.06.2018. Očastnici konania ako aj dotknuté orgány boli upozomeni,
že svoje stanoviská môžu uplatniť najneskôr na ústnom konani inak sa v zmysle § 61 ods.6 stavebného
zákona má za to, že so stavbou z hradiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Zároveŕi boli
upozomeni, že podra § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na ndmietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupŕiovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byt'
Nakollo susedný objekt je bytový dom s verkým počtom fičastnikov konania, týmto bolo
oznámenie doručenč verejnou vyhláškou podra § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf.
Oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu vČadci.
'
Stavebný úrad spojil podra ust. § 39a stavebného zákona konanie o umiestrieni stavby so
stavebným konanim.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konanf preskúmal predloženú žiadosť z Hadfsk
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastnikmi konania a s dotknutými
orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Projektová dokumentácia stavby spiŕia všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené
§ 43d a § 47 stavebného zákona. Umiestnenie stavby nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou
dokumentáciou mesta (flPN mesta Čadca) schválenou uznesenfrn mestského zastupiterstva č. 96/2007
na zasadnuti dfia 27.07.2007.
Námietky ani pripomienky fičastnikov konania neboli v konani vznesené. Stavebný úrad
v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol
tak, ako je uvedend vo výŕoku tohto rozhodnutia.
POU Č ENIE
Podra. § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, OP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podFa zákona
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.
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Priloha:
• overená projektová dokumentácia

Dorn& sa:
tčastnici konania
1.Ing. Daniel Cech, Raková sap. 6. 1109, 023 51 Raková.
2. IPC- SLOVAKIA, s.r.o., Čierne súp. č. 1038, 023 12 Čierne
3. Mesto Čadca v zastúpeni primátorom mesta
4. AD-Projection, s.r.o., U Hluška súp. č. 1197, 022 01 Čadca
5. Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Mierová súp. 6. 2667, 022 01 Čadca, vlastnici pozemkov
parc. č. CKN 1247/1, 1247/3 v k.ú. Čadca

Nakorko susedný objekt je bytovy dom s verkyrn počtom účastnikov konania, týmto sa
rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani.

Dotknuté orgány
6. Olcresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
7. Olcresny drad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
8. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca

Toto rozhodnutie musf byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledny defi
lehoty vyvesenia je &join doručenia.

VYVESENt DŇA:

-?Oig

ZVESENt DNA.

STO tADCA
-61-

Pečiatka a

dpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskor§fch predpisov položky 60 pfsm. g vo vý§ke
200.00 E bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4
Bankovi spojenie: VOB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
IČO: 313971
E. 6.: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Internet: 14ww.mestocadca.sk
Adresa: Mestský árad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01
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