MES TO

Č ADCA

Nárnestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/2842/2018/Ja

V Čadci dfia 01.08.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislu§ný podra § 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 územnom a stavebnom konani preslalmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o
stavebné povolenie, ktord dňa 06.06.2018 podali
Tibor Kulla, Podzávoz 3165, 022 01 Čadca,
Miroslava Kullovi, Podzávoz 3165, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebiu'k"), a na záldade tohto preskiimania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom tízemnom a stavebnom konani
na stavbu
Pristrešok pre osobny automobil so skladom
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. Č. 7281 v katastrálnom fizemi Čadca.
Stavba obsahuje:
projektovd dokumentAcia rieši výstavbu pristre§ku pre osobný automobil so skladom na pozemku
register "C" pare. 6.7281 v katastrálnom fizernf Čadca. Navrhovaná stavba bude čiastočne
podpivničená, s jedným nadzemným podlažim, celkových pôdorysných rozmerov 9,08 x 7, 05 m,
zastre§end bude pultovou strechou. Podzemná časť - sklad, bude bet6nová, nadzemnd časť pristrešok, bude drevenej hranolovej kon§trukcie. Hlavný vstup bude z novo navrhovaného zjazdu
z miestnej komunikácie. Stavba nebude napojená na verejné rozvody inžinierskych sieti novo
navrhovanými pripojkami.
fižitkovi plocha : 59,58 m2
Objektová skladba povol'ovanej stavby:
-

SO 01 - pristrešok so skladom
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. Č. 7281 v katastrálnom fizeinf Čadca tak,
ako je to zakreslené v situačnom výlcrese, Ictorý je súčasťou projektovej dokumenticie a tvori
prilohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a výškové pomery:
stavba bude pôdorysných rozmerov 9,08 x 7, 05 m a bude umiestnená :
16,24 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 14549/19
9,50 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 7264/5
2,42 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 72807264/5
1,90 m od hranice s miestnou komunikáciou (parc.č. CKN 7242/1)
porovnávacia rovina: ± 0,000 = íroveii podlahy 1.NP
výška hrebefia strechy : + 4,180 m od ± 0,000
firoveŕi upraveného ter6nu : +0,000 až -2,350 m od ± 0,000
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
-

stavba nebude napoj end na rozvody inž. sieti

4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dolcumentácie overenej v stavebnom konani, ktorn
vypracoval Ing. Juraj Kordek, SNP 738/24, 022 04 Čadca a ktorá je prilohou tohto rozhodnutia,
pripadné zmeny nesmii bye uskutočnené bez predchádzajficeho povolenia stavebného
5. Pri uskutočriovani stavby je nutné dodržiavae predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce a
technických zariadeni, predovšetkým vyhlášky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi silvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnostf a dbat' na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe budi dodržand ustanovenia vyhlášky 6. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie, Ictoré upravujú
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné teclinické normy.
7. Počas výstavby budil dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovania stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
8. Dažd'ové vody zo stavby buchl likvidované na pozemku stavebnika tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozeinkoch a nehnuternostiach.
9. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo citia nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
10.Stavebnik zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávneným subjektom.
11.Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pfsm. c) stavebného zákona označif stavenisko
s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a fičastnikoch výstavby.
12.Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedenf
a zariadení, ich pripadrul ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
13.Stavebnik je povinný oznámie stavebnému úradu terrain začatia stavby.
14.Stavba bude uskutočtiovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávaf Ing. Vladimir Golis,
Gočarova 252, 022 01 Čadca a bude zodpovedný za odborné vedenie uskutočriovania stavby.
15.Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavaf v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistie po každom znečistenf. V pripade
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ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť do
pôvodného technického stavu.
16.Stavebnikovi bud(' ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej
komunikácie v súvislosti so stavebnýtni prdcami na predmetnej stavbe je stavebrnic povinný pred
realizáciou vyžiadať si salas MsÚ v tadci, refer& dopravy.
17.Stavebnými prácami nezasahovať do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať právo a právom chránené
záujmy fičastnikov stavebného konania.
18.Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a
prfpadné yznilcnuté škody uhradiť vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o
náhrade škody.
19.Dodržať podmienky Mst tadca - referátu dopravy:
Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu likvidovať na vlastnom pozemku tak, aby nevytekali
na miestnu komunikáciu.
Vjazd zrealizovať podra projelctovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom
konani.
-

Zachovať jestvujiice odvodnenie komunikácie - vybudovať v inieste vjazdu priepust min. DN 300.

-

Vjazd napojiť v nivelete jestvujíicej komunikácie.

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajgieho využitia pozemkov:
- CKN 7281 - orná pôda
Stanovisko k pripravovanému zameni na pornohospodárskej pôde na Adel stavby „Pristrešok po OA so
skladom" v katastrilnom územi tadca na pozemlcu parc. Č. CKN 7281vydal Okresný úrad tadca —
pozemkový a lesný odbor pod Č. OU-PLO-2018/009203-002 dria 18.07.2018.
K stavbe sa súblasne vyjadrili dotknuté orgány:
- Okresný Arad tadca - pozemkový a lesný odbor; MsÚ tadca - referát dopravy
Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenim stavby
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byt' začaté, polciar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov).
Umiestnenie stavby je v súlade s platnou úzenmoplánovacou dokumentaciou — ezemným plánom
Mesta tadca.
Odôvodnenie:
Diia 06.06.2018 podal stavebnik Tibor Kulla a Miroslava Kullová, obaja bytom Podzávoz 3165, 022
01 tadca žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Pristrešok pre osobný automobil so
skladom" na pozernku register "C" pare. č. 7281 v katastrálnom územi tadca.. Uvedeným dilom bolo
začaté spojené fizemné a stavebné konanie.

C.sp. VD/2842/2018/Ja - t.z. VD/32545/2018/Ja

str. 4

Stavebný úrad oznámil dria 11.06.2018začatie stavebného konania všetkým známym účastnikom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a frpin6
posúdenie navrhovanej stavby.
Zároveri stanovil lehotu 7 drn odo dria doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu fičastnici konania
uplatniť svoje námietky a pripornienky a dotIcriuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Stavebný f.irad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosť z hradisk uvedených
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi 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.
Stanoviska oznámili:
-

Okresný Arad Čadca - pozemkový a lesný odbor; Msú Čadca - referát dopravy

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých organov a organizácif
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre
napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Očastnici konania:
Tibor Kulla, Miroslava Kullová, Miroslav Beleš, Veronika Belešová, Ing. Juraj Kordek, vlastnici
pozemku parc. č. CKN 7280 v k.ú. Čadca, Ing. Vladimir Golis

-

Nimieticy účastnikov neboli v konani uplatnené.
Projektová dokumentácia stavby spitia všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie
stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu
konania nezistil difivody, ktorč by bránili povoleniu stavby. Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podať
odvolanie v lehote 15 din odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.
Ora

40

o

14'4.
6
ng. Mi n GURA
prim 'tor mesta

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položky 60 pism. d ods. 1 vo výške 30.00 bol zaplatený.
Priloha:
-

overená projektová dokumentácia
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Toto rozhodnutie mug byt' vyvesenč na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledny deri
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dŕía: 177',ff
P.

Zvesené dria:

MESTO (ADCA
-61 -

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie vesenie rozhodnutia.

Dora& sa:
t1častníci konania
1. Tibor Kulla, Podzávoz sap. 6. 3165, 022 01 Čadca
2. Miroslava Kullová, Podzávoz súp. č. 3165, 022 01 Čadca
3. Miroslav Beleš, Podzávoz súp. č. 3049, 022 01 Čadca
4. Veronika Belešová, Podzávoz súp. Č. 3049, 022 01 Čadca
5. Ing. Juraj Kordek, SNP súp. č. 738/24, 022 04 Čadca /projektant/
6. vlastnici pozemku parc. Č. CKN 7280 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podfa § 69
stavebného zdkona
7. Ing. Vladimir Golis, Gočárová súp. 6. 252, 022 01 Čadca /stay. dozor/
Dotknuté orgány
8. MsÚ Čadca, referdt dopravy
9. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova gap. 6. 95, 022 01 Čadca

Bankovč spojenie: VOB, a.s., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
7224-322/0200
DIt: 2020552974 Č.
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestsky (mad Čadca, Niimestie slobody 30, PSC: 022 01

E-mail: sekretariat@mestocadcask
Internet: www.mestocadca.sk
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A NAVRHOVANÝ OEUEKT SO 01 / plocha 71,44m2
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20,77m2 - giŕast 50 01
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PRISTUPOVA CESTA

OPLOTENIE - jestsfunke
VIAZD DO GARAZE

VJAZO NA POZEMOK

NAVRHOVANE INZINIEFtSKE DOTE:
ELBRRICKE PRfPOJKA - PODZEMNA dopojenie s jestv.
objektu rodinneho dome

log. Juraj KORDEK
projektovanie jednoductqch stavleb
U HIAka SNP 738/24, 022 04 CADCA
ICO: 45624828 DIC' 1077846286
tel.: 0905 839 429
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