MES T 0

Č ADC A

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/1483/2018/Ja

V Čadci dňa 17.05.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v spojenom územnom a stavebnom konani preskiamal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosf o
stavebné povolenie, ktorú dria 01.03.2018 podal
Bc. Pavol Mrva, Podzávoz 2543, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebn č povolenie
v spojenom územnom a stavebnom konaní
na stavbu
Rodinný dom 6. 2543 - pristavba a nadstavba + garáž
(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. C. 7389/1, 7390 v katastrálnom územi Čadca.
Stavba obsahuje:
Projektová dokumentácia rieši pristavbu a nadstavbu rodinného domu č. 2543 a stavbu garáže na
pozemkoch register "C" parc. C. 7389/1, 7390 v katastrálnom Ilzemf Čadca. Navrhovaný rodinný
dom bude podpivničený, s dvoma nadzemným i podlažiami a nevyužitým podlcrovim. Jedná sa
o murovaml stavbu, celkových pôdorysných rozmerov 10,5 x 15,1 m, zastrešená bude sedlovou
strechou. Hlavný vstup do objektu bude zo západnej strany. Napojenie na miestnu komunikáciu
bude jestvujilcim vjazdom. Napojenie stavby na rozvody inžinierskych sieti ostane nezmenené.
Objekt garáže bude prizemná murovaná stavba, pôdorysných rozmerov 6,5 x 6,5 m, zastrešená
sedlovou strechou.
úžitková plocha RD:

355,16m2

obytná plocha RD:

135,06 m2

úžitková plocha garáže:

36,00 m2

Objektová skladba povorovanej stavby:
SO 01 - pristavba a nadstavba rodinného domu
SO 02 - garáž.

•
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 7389/1, 7390 v katastrálnom fizemf
Čadca tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasfou projektovej dokumentácie
a tvori prilohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a vyškové pomery:
Rodinný dom
stavba bude celkovych pôdorysnych rozmerov 10,5 x 15,1 m
3,75 m od hranice s pozemkom parc. č. CKN 7388
7,75 m od hranice s pozemkom parc. č. CKN 7370
6,00 m od hranice s pozemkom parc. č. CKN 7392
8,50 m od hranice s pozemkom parc. 6. CKN 7391/1
-

porovnávacia rovina: ± 0,000 = úroveri podlahy 1.NP
výška hrebeŕia strechy : + 8,835 m od ± 0,000
úroveri upraveného terénu : -1,355 m až -2,570 mod ± 0,000
Garáž

-

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 6,5 x 6,5 m a bude umiestnená :
2,00 m od hranice s pozemkom parc. č. CKN 7388
1,50 mod hranice s pozemkom parc. č. CKN 7370

-

porovnávacia rovina: ± 0,000 = &oval podlahy 1.NP
výška hreberia strechy : + 4,690 m od ± 0,000
úroveri upraveného ter-611u: -0,075 m od ± 0,000

3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
napojenie stavby na rozvody inžinierskych sieti ostane nezmenené
4. Stavba bude uskutočnend podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorú
vypracoval Ing. Ján Rebroš, Májová 2118, 022 01 Čadca a ktorá je prilohou tohto rozhodnutia,
pripadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného firadu.
5. Pri uskutočriovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce a
technických zariadenf,' predovšetkým vyhldšky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujia podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prácach a prácach s nimi sfivisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorych pracovných činnostf a dbat' na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe budú dodržand ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkdch na vystavbu a o všeobecných technických požiadavkdch
na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientdcie, ktoré upravujú
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy.
7. Počas vystavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovania stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
8. Dažd'ové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebtrika tak, aby nespôsobovali škody
na susednych pozemkoch a nehnuternostiach.
9. Stavba bude dokončená najneskôr do 5 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
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10.Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spiliajú podmienky osobitných predpisov.
11.Stavebnik zabezpečf vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávnenýrn subjektom.
12.Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. c) stavebného zákona označif stavenisko
s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a účastnikoch výstavby.
13.Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpečf presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadeni, ich pripadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odbomélio dozoru ich
správcov.
14.Stavebnik je povinný oznámiť stavebnému úradu termin začatia stavby.
15.Stavba bude uskutočilovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Milan Cyprich,
Okružná 151/40, 022 04 Čadca a bude zodpovedný za odborné vedenie uslcutočriovania stavby.
16.Stavebm'k je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečisteni. V pripade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náldady a okamžite uviesť do
pôvodného teclmick6ho stavu.
17.Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V prípade potreby zásahu do verejnych
' plôch a miestnej
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnil povinný pred
realizáciou vyžiadať si siffilas MsÚ v Čadci, referát dopravy.
18.Stavebnými prácami nezasahovať do vlastnickych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy fičastrulov stavebného konania.
19.Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Splisob doterajgieho využitia pozemkov:
-

CKN 7389/1 - zastavaná plocha a nádvorie
CKN 7390 - záhrada

Stanovisko k pripravovanému zámeru stavby „Pristavba rodinného domu a garáž" na
pornohospodárskej pôde v katastrálnom územi Čadca na pozemku parc. 6. CKN 7390 vydal Okresný
úrad Čadca, odbor pozemkový a lesný odbor pod č. OU-CA-PLO-2018/003950-002 dila 14.03.2018.
Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania:
- v priebehu konania neboli zo strany fičastnikov konania vznesené liadne námietky ani
pripomienky
Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, alc sa s uskutočnenim stavby
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byt' začaté, poldar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov).
Stavba je umiestnená v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou — územným plánom
Mesta Čadca.
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Odtwodnenie:
Dria 01.03.2018 podal stavebnik Bc. Pavol Mrva, bytorn Podzávoz 2543, 022 01 tadca žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom Č. 2543 - pristavba a nadstavba + garáž" na
pozemkoch register "C" parc. č. 7389/1, 7390 v katastrálnom územi tadca. Uvedeným driom bolo
začaté spojené územné a stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil dria 28.03.2018 začatie stavebného konania vgetIcým znátnym účastnikom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanovenf § 61 ods. 2
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakollo pomery
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostataný podklad pre riadne a upiné
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 7 dni odo dria doručenia tohto oznámenia,
v ktorej môžu ričastníci konania uplatnif svoje ndmietky a pripomienky a dotknuté orgány a
organizácie svoje stanoviská.
Zároveri stavebný úrad upozornil účastnflcov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadn6 námietky
a pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatniť na tunajgom stavebnom úrade najneskôr v určenej
lehote, inak sa na ne nebude prihliadať.
Stavebný úrad v uskutočnenom sprivnorn konani presk(unal predloženú žiadosť z Hadisk uvedených
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnilmi konania a s dotknutými orgánmi a
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívanfm nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviska oznámili:
-

Okresný úrad tadca, pozemkový a lesný odbor

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých organov a organizácii
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.
Účastnici konania:
-

Bc. Pavol Mrva, Milan Cyprich, Jozef Gabrig, Martin Gabrig, Ondrej Gabrig, Stanislav Gabrig,
Vladimir Gabrig, Mária Mrvová, Ing. Ján Rebrog, Dana Zavrganová, vlastnici pozemku parc. Č.
CKN 7370 v k.ú. tadca

NimietIcy účastru'kov neboli v konani uplatnené.
Projektová dolcumentácia stavby spĺŕia vgeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie
stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou doktunentáciou. Stavebný úrad v priebehu
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad 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 diii odo dria jeho doručenia na Mesto tadca /adresa: Mestsk y' úrad v eadci,
Ndmestie slobody 30, 022 01 tadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znenf je
toto rozhodnutie preskfunaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.

ng. M .

pri
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Toto rozhodnutie musf byr vyvesenč na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dill, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dria:

--2"• 5

0.1

Zvesené dria:

MESTO ČADCA
-61-

U'6

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie"a esenie rozhodnutia.

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znenf neskoršich predpisov
položky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 pism. d ods. 1 vo výške 30.00 E, celkom
80.00 E bol zaplatený.
Pnloha:

-

overená projektová dokumentacia

Donal sa:
Účastnici konania
1.Bc. Pavol Mrva, Podzávoz súp. 6. 2543, 022 01 Čadca
2. Milan Cyprich, Okružná súp. č. 151/40, 022 04 Čadca /stav. dozor/
3. Jozef Gabriš, Lipová súp. č. 815/15, 024 01 Kysucké Nové Mesto
4. Martin Gabriš, Kukučinova súp. Č. 42/30, 022 01 Čadca
5. Ondrej Gabriš, Kukučfnova súp. č. 42/30, 022 01 Čadca
6. Stanislav Gabriš, Jána Kollára súp. Č. 2457/8, 022 01 Čadca
7. Vladimir Gabriš, Podzávoz sdp. Č. 2178, 022 01 Čadca
8. Maria Mrvová, Podzávoz súp. Č. 2543, 022 01 Čadca
9. Ing. Jan Rebroš, Majová súp. Č. 2118, 022 01 Čadca /projektant/
10.Dana Završanová, Podzávoz stip. Č. 2543, 022 01 Čadca
11.vlastnici pozemku pare. č. CKN 7370 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 69
stavebného zákona
Doticnuté orgány
12.Okresný itrad Čadca, pozernkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca

Bankovč spojenie: VÍJB, a.s., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
DIt: 2020552974 Z. it: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestsky úrad Čadca, Ndmestie slobody 30, PSC: 022 01

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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