MESTO

Č ADCA

Nárnestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/4497/2018/St

V Čadci dňa 29.11.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o Azemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v spojenom rizemnom a stavebnom konanf preskrimal podra § 37 a 62 stavebneho zákona
žiadost' o stavebne povolenie, ktorri dria 02.10.2018 podali
Ing. Stanislav Mikovčák, Dukelských hrdinov 791, 022 01 Čadca,
Mgr. Ingrid Mikovčáková, Dukelských hrdinov 791/8, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskrimania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebneho
zákona
stavebne povolenie
v spojenom tízemnom a stavebnom konani
na stavbu
Rodinný dom
na pozemku register "C" parc. 6. 13460/5, register "C" parc. 6. 13460/8, register "C" pare. č. 13460/9 v
katastrálnom rizemi Čadca.

Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinneho domu. Navrhovaný rodinný dom bude mat'
čiastočne zapustené podlažie, kde sa bude nachádzat' garáž, kíiperria, chodba, WC, kuchyria spojená s
obývačkou a v časti, kde sa objekt nenachádza v záreze terenu bude zimná záhrada. Toto podlažie
bude prepojene s čiastočne ustilpeným I. nadzemným podlažim vnritorným schodiskom z priestoru
obývacej izby, na tomto podlažf bud' spálne, šatniky a WC. Rodinný dom bude zastrešený sedlovou
strechou, v časti podstrešného priestoru bude oddychová miestnosf - &tare& Zásobovanie vodou bude
vodovodnou pripojkou z vlastnej studne, odkanalizovanie kanalizačnou pripojkou zafistenou do
žumpy, elektrická energia elektrickou NN prfpojkou z verejných NN rozvodov. Pristup je z jestvujricej
miestnej komunikácie.
Technicla tidaje stavby:
Ilžitková plocha: 209,00 m2
Obytná plocha:
99,60 m2
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Objektová skladba poveovanej stavby:
1. Rodinný dom
2. Elektrická NN pripojka
3. Vodovodná pripojka
4. Žumpa + kanalizačná pripojka
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 13460/5, register "C" parc. č. 13460/8,
register "C" parc. 6. 13460/9 v k.ú. Čadca podra situácie, ktorá je síičasfou PD a tvorí prílohu tohto
rozhodnutia.
2. Polohové a výškové pomery stavby rodinného domu (vid priložená situácia umiestnenia stavby):
• stavba RD bude nepravidelného pôdorysneho tvaru vonkajšich rozmerov 15,5 x 11,270 m,
• umiestnená bude: 2,855 m od hranice s pozemkom parc. č. KN-C 13460/9
21,60 m od hranice s pozemkom parc. č. KN-C 12408
6,69 m od hranice s pozemkom parc.č. KN-C 13460/3
• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = &oval čistej podlahy 1. NP,
• upraveny terén zdola — 1,035 m od ± 0,000 m, zhora +2,30 m od ± 0,000 m,
• výška rímsy: + 2,70 m, + 6,260m od ± 0,000 m,
• výška hreberia strechy : + 8,230 m od ± 0,000 m.
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• Zásobovanie vodou — vodovodnou prípojkou zo studne umiestnenej na pozemku stavebníka.
Stavba studne bude predmetom povorovacieho konania príslušnym špeciálnym stavebným
&adorn (Mesto Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva). Stavebník
pri kolauddcii stavby predloží stavebnému dradu doklad o zásobovaní stavby rodinného domu
pitnou vodou.
Odkanalizovanie
- kanalizačnou prípojkou zafistenou do žumpy na pozemku stavebníka.
•
• Elektrickd energia — káblovou prípojkou z jestvujricej NN siete podra PD overenej v tomto
konaní a odsalasenej správcom Stredoslovenskd disribučnd, a.s. Žilina dria 04.10.2018,
• Vykurovanie — zdrojom tepla budri elektrické konvektory, rozvody budri teplovodné podlahové.
Dopinkovým zdrojom tepla bude krb na sparovanie dreva o maximálnom menovitom tepelnom
príkone 13 kW, ktory bude umiestnený v obývacej izbe. Odvod spalín bude cez
jednoprieduchové komínové teleso DN 200. Síihlas na zriadenie malého zdroja znečistenia
ovzdušia vydaný Mestom Čadca dria 10.10.2018, 6. ŽP-4498/2018/MZZO-PS.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnend podra projektovej dokumentácie overenej stavebnym rixadom
v spojenom íizemnom a stavebnom konaní. Pripadné zmeny nesmri byt' vykonané bez
predchadzajriceho povolenia stavebného riradu.
2. Pri uskutočriovaní stavby je potrebné dodržiavat' predpisy tykajtke sa bezpečnosti prdce
a technických nariadení a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budil dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Stavba bude dokončend do 3-och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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5. Odpad vznilcnuty počas realizácie stavebných prác likvidovaf v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovaf množstvo vzniknutého odpadu a zákonny
spôsob jeho likvidácie.
6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budú likvidované na pozemku stavebnika tak, aby
nepoškodzovali susedné pozemky, zaústené budú do trativodu na pozemku stavebnika.
7. Stavebnik je povinny počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesf stavebny
dennik a tento predložif stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky spiriajace podmienky osobitných predpisov.
9. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytyčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávaf geodetické a kartografické
činnosti.
10. Stavebnik je povinny označif stavenisko s uvedenim potrebnYch fidajov o stavbe a fičastnikoch
výstavby - § 43i ods. 3 pfsm. b/ stavebného zákona.
11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpečf presné vytyčenie všetkych podzemnych vedeni
a zariadeni, ich pripadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
12. Stavebnik je povinny oznámif stavebnému úradu termin začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočriovaná svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávaf Archekta, s.r.o., Ing.
Stanislav Mikovčák, 17. novembra 2868, 022 01 Čadca a bude zodpovedaf za odborné vedenie
uskutočriovania stavby.
14. Vjazd z miestnej komunikácie parc. 6. C KN 12401/1 v k.ú. Čadca na pozemky C KN 13460/5
v k.ú Čadca bude zriadeny za dodržania týchto podmienok:
• povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu likvidove na vlastnom pozemku tak, aby
nevytekali na miestnu komunikáciu,
• vjazd zrealizovaf podFa projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom
konani,
• zachovaf jestvujdce odvodnenie komunikácie,
• vjazd napojif v nivelete jestvujúcej komunikácie.
15. Stavebnik je povinny dodržaf podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkovy a lesny odbor —
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v rozhodnutf
o odriati pornohospodárskej pôdy pre vYstavbu RD zo dria 31.10.2018, č. OU-CA-PLO2018/011952-003:
• Pornohospodársku pôdu zabrat' len v rozsahu povolenom rozhodnutim o odriatf a zabezpečif,
aby nedošlo k zbytočným škodám a k zhoršeniu prirodzenych vlastnosti na priFahlych
pozemkoch.
• Pred začatim stavebných prác vykonaf skrývku humusového horizontu pornohospodárskych
pôd odnimanych natrvalo a zabezpečif ich hospodárne a fičelné využitie na základe bilancie
skrývky humusového horizontu.
• Zabezpečif základnú starostlivosf o pornohospodársku pôdu odŕiatú tymto rozhodnutim až do
realizácie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastom samonáletu drevin.
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• Ak v dôsledku použitia danej pornohospodárskej pôdy na výstavbu dôjde k poškodeniu okolitej
pornohospodárskej pôdy, potom žiadater na vlastné náklady odstráni spôsobené škody a
vykoná opatrenia smerujúce k obnove a zachovaniu úrodnosti pornohospodárskej pôdy.
16. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavaf v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistif po každom znečisteni. V pripade
ich poškodenia stavebnymi strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesf do
pôvodného technického stavu.
17. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác
služif iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejnych
plôch a miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou RD a pripojok je stavebnik povinný
pred realizáciou vyžiadaf si súhlas vlastnika.

18. Stavebnymi prácami nezasahovaf do vlastnickych, prip. inych práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovaf práva a právom chránené
záujmy účastnikov stavebného konania.
19. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do pôvodného stavu a
prfpadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecnych predpisov o
náhrade škody.
20. Stavebnik je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a dopineni niektorých zákonov predložif ku kolaudácii stavby
energetický certifikát vypracovany oprávnenou osobou.
21. Povolená stavba podlieha kolaudacii.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Parcely register "C" parc. 6. 13460/5, parc. 6. 13460/8, parc. č. 13460/9 v k.ú. Čadca— TTP
Rozhodnutie o odriati pornohospodárskej pôdy pre Ačel vystavby rodinného domu a pristupu
s celkovým navrhovaným záberom 391 m2 vydand Okresným úradom Čadca, odbor pozemkový a
lesny dria 31.10.2018, pod č.j. OU-CA-PLO-2018/011952-003.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Archekta s.r.o., 17. novembra sup. 6. 2868, 022 01 Čadca
Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania:
V priebehu spojeného uzemného a stavebného konania neboli zo strany účastnikov konania
vznesené žiadne námietky ani pripomienky. Poodmienky dotknutých orgánov boli akceptovand a sú
zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo vyroku rozhodnutia.
Stavba nesmie byt' začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf v zmysle § 52
ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani.
Stavebné povolenie stráca platnosf ak do dvoch rokov odo dria nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba je umiestnená v súlade s platným fizemnym plánom Mesta Čadca.
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Odavodnenie:
Dria 02.10.2018 podali Ing. Stanislav Mikovčák a Mgr. Ingrid Mikovakovd, obaja bytom
Dukelských hrdinov 791, 022 01 Čadca žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný
dom" na pozemku register "C" parc. Č. 13460/5, register "C" parc. č. 13460/8, register "C" parc. č.
13460/9 v k.ú. Čadca. Uvedeným driom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Tunajši stavebný úrad, na základe doručenej žiadosti oznámil v zmysle § 36 a § 61 stavebného
zákona všetkým známym účastnikom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného dzemného
a stavebného konania a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisfovanim na deri 05.11.2018, o jeho výsledku bola spisaná zápisnica.
Očastnici konania boli upozornenf, že svoje pripadné námietky a pripomienky k stavbe môžu
uplatnif na stavebnom úrade pred driom ústneho pojednávania, najneskôr však na ústnom pojednávani,
inak sa nebude na ne prihliadat'.
Očastnici konania:
- Ing. Stanislav Mikovčák, Mgr. Ingrid Mikovčákovd, Peter Halaš, Martina Halašovd, Alojz
Krkoška, Alena Malfkovd, známi aj neznámi spoluvlastníci pozemkov register "C" parc.č. 13460/6,
13460/14, 13460/22 v k.ú. Čadca, Archekta s.r.o. Čadca.
Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené.
Stavebný úrad v uskutočnenom sprdvnom konani presialmal predloženú žiadosf z hradisk
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými
orgánrni a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené zdujmy chránené
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviska oznámili:
• Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Stredoslovenská distribučnd, a.s., žilina,
Mesto Čadca.
Stavebný úrad zaistil vzájomný salad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre
napojenie do sieti technického vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Dokumentácia spiria zdkladné 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 odvolani:
Podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnorn konani proti tomuto rozhodnutiu možno podat'
odvolanie v lehote 15 drif odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Cadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal.
V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie
preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných pro striedkov.

ng. Mi1j1 GURA
prim ' or mesta
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Prfloha:

- situácia umiestnenia stavby
Dorn& sa:
Učastnici konania
1.Ing. Stanislav Mikovčák, Dukelských hrdinov súp. č. 791, 022 01 Čadca
2. Mgr. Ingrid Mikovčáková, Dukelských hrdinov súp. č. 791/8, 022 01 Čadca
3. Peter Halaš, U Hluška súp. č. 1896, 022 01 Čadca
4. Martina Halašová, U Hluška súp. č. 1896, 022 01 Čadca
5. Alojz Krkoška, Rieka súp. 6. 1226, 022 01 Čadca
6. Alena Malfková, U Hluška súp. č. 1896, 022 01 Čadca
7. Archekta s.r.o., 17. novembra súp. Č. 2868, 022 01 Čadca
Ostatným ličastnikom konania známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov register "C"
parc. č. 13460/6, 13460/14, 13460/22 v katastrálnom úzetnf Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou
vyhláškou podra § 69 ods. 2 stavebného zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 &if na firadnej
tabuli Mestského firadu v Čadci.

Dotknuté orgány
9. Mst Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
10. MsÚ Čadca, referát dopravy
11. Okresný drad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč na ňradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 dnf,
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dfia:

6".

tea

Zvesené

\It'STO tADCA

Pečiatka a podpis org ,ktorý potvrd4

ese r le a zvesenie rozhodnutia.

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znera neskoršich predpisov položky
60 pism. a ods. 1 vo vyške 50.00 bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971
Bankovč spojenie: Vt:J13, as., Čadca
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974
Z.
7224-322/0200
Adresa: Mestsky 6rad Čadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01

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