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V Čadci dňa 09.07.2014
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STAVEBNE ·POVO'LENIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). V znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní prf,s,~Hm~l:p'oéll'a§ 37 a 62 stavebného zákona
žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 03.06.2014 podal" ..
Ľubomír Škorvánek, Čadečka 1396, 022 01 Čadca
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného
zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona
stavebné

povolenie

v s p oj e n o m ú z e mn o m a s t a v e b n čl m k o nan

í

na stavbu
"Rodinný dom a garáž"
na pozemku register "C" parc. č. 5190, register "C" parc. č. 5192 v katastrálnom území Čadca.

Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu a samostatne stojacej garáže pre osobné
motorové vozidlo. Stavba rodinného domu je navrhnutá nepodpivničená, jednopodlažná, bez využitia
podkrovia na obytné účely, zastrešená miernou sedlovou strechou v kombinácii s pultovou. Garáž je
navrhovaná ako jednopodlažná, nepodpivničená, zastrešená pultovou strechou. Stavba bude napojená
na vodu a odkanalizovaná novonavrhovanými prípojkami napojením na verejné rozvody vody a
kanalizácie vedené v miestnej komunikácii, napojenie na elektrickú energiu bude NN prípojkou z
jestvujúcich verejných NN rozvodov. Prístup na pozemok a do budúcej stavby je z jestvujúcej miestnej.
komunikácie.
Technické údaje stavby:
Podlahová plocha:
119,88 m2
Obytná plocha:
83,47 m2
Objektová skladba povol'ovanej stavby:
1. Rodinný dom
2. Garáž
3. Elektrická NN prípoj ka
4. Vodovodná prípoj ka
5. Kanalizačná prípoj ka
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zz.nrre.rrnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
II

e umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 5190, register "C" parc.
a situácie, ktorá je súčasťou PD a tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Č.

5192 v

r

ú..

o o a výškové pomery (vid priložená situácia umiestnenia stavby):
o i nf dom:
• sta ba RD je nepravidelného pôdorysného tvaru o rozmeroch 7,650 x 21,40 m + prístrešok
rozmerov 5,750 x 4,125 m,
umiestnená bude: 3,195 m od hranice s pozemkom p.č. C-KN 5187
17,479 m od hranice-s pozemkomp.č, ·C-KN 5188
4,801 m od hranice s miest~~~k~~~tÚkáciou
• porovnávacia rovina ± O, 000 m = úroveň podlahy prízemia, úroveň upraveného terénu =
- 0,150 m od porovnávacej roviny,
• max. výška hrebeňa strechy: + 4,150 m od ± O,OOOm
• výška rímsy: od + 3,100 m od ± 0,000 rp ...
Garáž:
.
,;.,~, ..
• stavba garáže bude pôdorysných rozmerov 7, ľOx 6,6 m,
umiestnená bude: 3,752 m od hranice s pozemkom p.č. C-KN 5187
5,084 m od hranice s pozemkom p.č. C-KN 5194
7,081 m od hranice s miestnou komunikáciou
• porovnávacia rovina ± O, 000 m = úroveň podlahy prízemia úroveň upraveného terénu =
- 0,150 m od porovnávacej roviny,
• výška hrebeňa strechy: 3,250 m Od± O,OOOm
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3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• zásobovanie vodou - z verejného vodovodu vedeného v miestnej komunikácii podľa PD
odsúhlasenej správcom SEVAK, a.s., Žilina dňa 30.06.2014 a overenej v tomto konaní.
• odkanalizovanie - do splaškovej kanalizácie vedenej v miestnej komunikácii podľa PD
odsúhlasenej správcom SEVAK, a.s., Žilina dňa 30.06.2014 a ov.erenje v tomto konaní.
• elektrická energia - káblovou prípojkou z jestvujúcej NN"'siete podľa PD odsúhlasenej
správcom SSE, a.s. Žilina dňa 14.03.2014
• vykurovanie j- ústredné - zdroj tepla bude elektrický kotol, vykurovanie bude pomocou
podlahového kúrenia. Doplnkovým zdrojom tepla bude krb so zliatinovou krbovou vložkou
Dekosteel fabrilor4080 z korténovej ocele o maximálnom menovitom tepelnom príkone 12
kW, ktorý bude umiestnený v obývacej izbe, odvod spalín bude cez komínové teleso Schiedel
absolut DN 200 mm. Súhlas na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia vydaný Mestom
Čadca dňa 26.06.2014, č.j. ŽP-336412014/MZZO-PS.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej
v spojenom územnom a stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budú dodržiavané
v zmysle § 48 stavebného zákona.

stavebným úradom
byť vykonané. bez

sa bezpečnosti

všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie

4. Stavba bude dokončená do S-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

práce

stavieb
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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. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach.
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 splňajúce p'o_dJ.11~e~y
osobitných predpisov.
';.

.,~.,......

;.~.'-
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9. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných-prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti.
10. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby - § 43i ods. 3 písm. bl stavebného zákona.
.
ll. 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.
12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. arch. Jaroslav
Ondrašina, UHluška
súp. č. 1197, 022 01 Čadca a bude zodpovedať za odborné vedenie
uskutočňovania stavby.
14. Pri realizácii stavby rodinného domu, vjazdu
a prípojok dodržať podmienky Správy ciest
Žilinského samosprávneho
kraja, majetkového správcu cesty IIIIOll058
Čadca-Čadečka
uvedené v stanovisku zo dňa 03.03.2014, Č. 005/2014/SAUOCA-046
a v stanovisku zo dňa
17.06.2014 Č. 005/2014/SAUCCA-202:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Stavba RD bude umiestnená na pozemku žiadateľa, vzhľadom na osadenie stavby stavebník,
resp. budúci užívateľ musí strpieť činnosť údržby SC ŽSK bez nároku na kompenzáciu za
prípadnú škodu spôsobenú pri údržbe cesty.
Stavbou a realizáciu oplotenie nesmú byt' zmenené šírkové ani rozhľadové pomery cesty.
Dvere brány sa budú otvárať výlučne smerom od cesty.
Vjazd bude široký max. 6 m a bude realizovaný v zmysle STN 736101. Zriadením vjazdu
nebude narušený odvodňovací systém cesty.
Vjazd napojiť v nivelete spevnenej krajnice s pozdlžnym sklonom min.2% od cesty, z dôvodu;
aby bolo zabránené vytekaniu vody na cestu. Konštrukciu vjazdu zhotoviť bezprašnou
technológiou. V prípade, že to nebude možné je potrebné v mieste napojenia vjazdu na cestu
osadit' odvodňovací žľab.
.
Realizáciou vjazdu bude zachovaný odvodňovací systém cesty prostredníctvom zriadenia
priepustu min. DN 300.
Čelá priepustu obetónovať prostým betónom.
V prípade poškodenia odvodnenia cesty je stavebník povinný zabezpečiť jeho opravu
bezodkladne na vlastné náklady.
Žiadateľ je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie odvodňovacieho systému a vykonávať
jeho údržbu, zabezpečovať čistenie priekopy 1,5 m nad a pod vjazdom.

· - CL
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
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prípade, ak prietočné množstvá znemozma odtok zrážkových vôd, pre ktoré priepust a
prie .opa slúži, žiadateľ je povinný bezodkladne uviesť priepust a priekopu do pôvodného
stavu,
zm ·sle zák. č. 135/1961 Zb. bude vjazd vo vlastníctve stavebníka a tento je povinný, na
základe
daného rozhodnutia zabezpečovať jeho funkčnosť počas prevádzky.
Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie vjazdu.
prípade stavebných úprav cesty, pri ktorých bude potrebná úprava vjazdov, bude náklady
s tým spojené hradiť v plnom rozsahu stavebník, resp. užívateľ stavby.
Sta ebné práce spojené s realizáciou vjazdov a prípojok až po konečnú úpravu budú
realizované od apríla do konca októbra kalendárneho roka.
Stavebník urobí také stavebné opatrenia" aby eliminoval prípadné škody, ktoré mu môžu
vzniknúť pri výkone zimnej údržby cesty. Stavebník" ;j~:
vedomý zvýšených nákladov na
údržbu z titulu výkonu zimnej údržby.'-'Stavebné práce spojené s realizáciou stavby, vjazdov a prípojok nesmú obmedziť plynulosť
a bezpečnosť cestnej premávky na ceste (výstavbu realizovať z pozemku investora a neskladať
materiál stavby a ostatné materiály na ceste).
<,
Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie výstavby vjazdov, stavby a prípojok nedochádzalo
k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnost'ou.-V'prfpade
znečistenia vozovky stavebník
zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady. V prípade, že stavebník cestu
nevyčistí, vykoná tak SC ŽSK na náklady žiadateľa.
Ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosťou, stavebník zabezpečí opravu cesty na
vlastné náklady v rozsahu, ktorý určí SC ŽSK.Na práce spojené so zásahom do konštrukcie
vozovky a cestného telesa si SC ŽSK vyžaduje záruku 60 mesiacov odo dňa písomného
prevzatia opravy správcom cesty.
Vodovodná a kanalizačná prípoj ka budú realizované prostredníctvom podkkopu vozovky cesty,
pri ich realizácii sa nebude nijakým spôsobom zasahovať do vozovky cesty.
Vykopaná pracovná jama bude zapažená, výkopovú zeminu z jamy umiestniž mimo cestné
teleso.
Po zrealizovaní prác musia byť terénne úpravy uvedené do pôvodného stavu a zachované
funkčné odvodnenie cestného telesa.
V prípade stavebných úprav cesty, živelných pohromách, pŕi ktorých bude potrebná prekládka
prípojky, náklady spojené s prekládkou bude znášaf žiadateľrresp. budúci užívateľ v plnom
rozsahu.
V prípade, že by bol nevyhnutný zásah do telesa cesty za účelom zriadenia prípojok, je
potrebné o tom informovať správcu cesty, ktorý následne určí podmienky na spätnú úpravu
vozovky.
Ukončenie prác v súvislosti s realizáciou vjazdu a prípojok je povinný stavebník písomne
ohlásiť SC ŽSK do 3 dní od ich ukončenia.
V prípade potreby dočasného dopravného značenia je potrebné požiadať OR PZ ODI Čadca.

si

15. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
uvedené
v rozhodnutí
o povolení
zriadenia
vjazdu
z komunikácie
III. triedy
č.
OU-CA-OCDPK-2014/00394-06
zo dňa 09.04.2014:
• Úprava vjazdu bude vykonaná bezprašnou úpravou.
• Pred začatím stavebných prác si vyžiadať stanoviská vlastníkov, resp. správcov inžinierskych
sietí, aby nedošlo k poškodeniu ich vedení.
• Pri stavebnej činnosti nesmie byť cestná premávka na pozemnej komunikácii IlI/O11058 ničím
obmedzovaná ani ohrozovaná.
• Zriadením vjazdu sa nesmie ohroziť dotknutá komunikácia III/Oll058,
ani ohroziť alebo
obmedziť premávka na nej hlavne navádzaním a odtekaní vôd na cestné teleso.
• Zabezpečiť, aby bol podlžny sklon vjazdu smerom od cesty III/011058.
• Materiál potrebný pri realizácii vjazdu nesmie byť ukladaný na vozovku.
• Pri stavebnej činosti neznečisťovať dotknutú komunikáciu a bezodkladne čistiť zametaním.

Č.sp. VD/3055/2014/St
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V prípade, že bude potrebné označiť pracovisko prenosným dopravným začením, použije sa
prednosné dopravné značenie schválené príslušným dopravným inšpektorátom, pričom
vyobrazenie a rozmery dopravných začiek musia zodpvedať STN 018 020 v znení jej zmien a
vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., ktoru sa vykonáva zákon Č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o
zmene a doplnení neiktorých zákonov. K osadeniu dočasného dopravného značenia
bezprostredne pred začatím prác prizvať zástupcu dopravného inšpektorátu Čadca.
Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku majetkového správcu dotknutej
cesty - Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.
Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa kópia rozhodnutia o povolení vjazdu pri jeho realizácii
nachádzala na stavbe.

16. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, 'príp":'iriých.'práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu,' neprimerane neobmeazovat' práva a právom chránené
záujmy účastníkov stavebného konania,
17. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviest' do pôvodného stavu a
prípadné vzniknuté škody uhradit' vlastníkom resp-uživateľom podľa všeobecných predpisov 0\
náhrade škody.
'-/,i,"
18. Stavebník je povinný v zmysle zákona Č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii
stavby
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.
19. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemok register "C" parc. Č. 5190 - orná pôda
Pozemok register "C" parc. Č. 5192 - TTP
Súhlasné
stanovisko' k pripravovanému
zámeru
výstavby
rodinného
domu
na
pol'nohospodárskej
pôde s navrhovaným záberom 500 m2 vydané, Okresným úradom Čadca,
pozemkový a lesný odbor dňa 20.06.2014, pod č.j. OÚ-CA-PLO-2014/005552-3.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, UHluška súp.

Č.

1197,02201

Čadca

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Zo strany účastníkov konania neboli v priebehu spojeného územného a stavebného konania
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotknutých orgánov sa akceptujú a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie
stavby vo výroku rozhodnutia.
Stavba nesmie byt' začatá pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatno st' v zmysle § 52
ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Stavebné povolenie stráca platnost' ak do dvoch rokov
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

odo dňa nadobudnutia

Umiestnenie stavby nie je v kolízii s platným územným plánom Mesta Čadca.

jeho

Č.sp. VD/3055/2014/St
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Odôvodnenie:
Dňa 03.06.32014 podal Ľubomír Škorvánek, bytom Čadečka súp. č. 1396, 022 Ol Čadca
žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu "Rodinný dom a garáž" na na pozemkoch register
"C" parc. č. 5190, register "C" parc. č. 5192 v k.ú. Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté spojené
územné a stavebné konanie.
Tunajší stavebný úrad oznámil v zmysle § 36 a § 61 stavebného zákona všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného a stavebného konania
a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 01.07.2014, o jeho výsledku bola
spísaná zápisnica.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených.stanovísk, dotknutých orgánov a organizácií
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
<,

Stavebný úrad spojil podľa ust. § 39a stavebného zákona. konanie o umiestnení stavby so
stavebným konaním. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §§ 37, 62 a 63
stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnením a us~ti.ťoČneni~ stavby ajej budúcim užívaním nie
sú a ani nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Zo strany účastníkov konania neboli v priebehu spojeného územného a stavebného konania
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Dokumentácia

splňa

základné požiadavky

na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného

zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu 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 ladresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 301
V zmysle § 47 ods. 4 zákona
č. 71/1967 Zb. v platnom
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha:
situácia umiestnenia stavby

l,

znení je toto rozhodnutie
II
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. Ľubomír Škorvánek, Čadečka súp. Č. 1396,02201 Čadca
2. Ján Blaščák, Čadečka súp. Č. 1895,02201 Čadca
3. Anna Blaščáko á, Čadečka súp. Č. 1895,02201 Čadca
4. Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, UHluška súp. Č. 1197,02201 Čadca
5. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského súp. Č. 48, 010 01 Žilina

Ostatným účastníkom konania, známyn aj neznámym spoluvlastníkom pozemkov parc.č. C KN
5189, C KN 5191, C KN 5193, C KN 5188, G J(N .51n, C KN.5.178 vk.ú. Čadca sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou podl'a § 61 ods. 4 stavebného zitkoniy;yyesením rozhodnutia po dobu 15
dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
..

.

Dotknuté orgány
6. Okresný úrad Cadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenských dobrovol'níkov
súp. Č. 1082,02201 Čadca
,.,.... .
. .
7. Okresný úrad Čadca, pozemkový a Iesnýodbor.Palárikova
súpč, 95,02201
Čadca
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960,010 57 Žilina
9. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp ..č. 2927/8, 010 47 Žilina
v

~

Ostatní:
10. MsÚ Čadca, referát dopravy
11. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom.v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
.
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Pečiatka a pod rs-oTg-á~dzuje
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vyvesenie a zvesenie.

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky
60 písm. a ods. 1 vo výške 50.00 €, položky 60 písm. d ods. 1 vo výške 30.00 €, celkom 80.00 € 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 01

E-mail: sektretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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Architektonieko
; stavebné riešenie
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