
MESTO Č ADCA 
Nimestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/96/2019/St 
	

V Čadci dňa 25.03.2019 

STAVEBN1É POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o fizemnom 
plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v spojenom Uzemnom a stavebnom konanf preskfunal podra § 37 a 62 stavebného zákona 
žiadosf o stavebné povolenie, ktorú &la 27.11.2018 podal 

Peter Vrana, Podzivoz 1295, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskamania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného 
zákona 

stavebné povolenie 

v spojenom tízemnom a stavebnom konani 

na stavbu 

Rodinný dom 
na pozemku register "C" parc. č. 14056 v katastrálnom fizemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovaný rodinný dom bude 
nepodpivničený, jednopodlažný, zastrešený sedlovou strechou. Stavba bude zásobovaná vodou 
vodovodnou pripojkou zo studne, odkanalizovaná kanalizačnou pripojkou zanstenou do žumpy, 
elektrická energia NN pripojkou z verejných rozvodov NN. Pristup je z jestvujiicej miestnej 
komunikácie. 

Technické fulaje stavby: 
taitková plocha: 151,69 m2  
Obytná plocha: 	97,02 m2  

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 
1. Rodinný dom 
2. Elektrická NN pripojka 
3. Vodovodná pripojka 
4. žumpa + kanalizačná prfpojka 
5. Oporný infir 

Pre umiestnenie stavby sa luirčujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" pare. č. 14056 v k.ú. Čadca podra situácie, ktorá 
je súčasfou PD a tvori prflohu tohto rozhodnutia. 
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2. Polohové a výškové pomery stavby rodinného domu (vid priložená situácia umiestnenia stavby): 
• stavba RD bude nepravidelného pôdorysného tvaru vonkajgch rozmerov 18,85 x 9,5 m + 

vonkajšia terasa v šírke 4,3m, 
• umiestnená. bude: 7,0 m od hranice s pozemkom parc. č. KN-C 14058 

5,0 m od hranice s pozemkom parc. č. KN-C 14060 
9,1 m od hranice s miestnou komunikáciou parc.č. KN-C 14053/2 

• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = Aroveri čistej podlahy 1. NP, 
• vyška rímsy: + 2,295 m +3,175 m od ± 0,000 m, 
• výška hreberia strechy : + 4,300 m od ± 0,000 m. 
Oporný múr bude v tvare „L" o rozmere 27,8 x 5,65 m, vytvorený z dôvodu vyrovnania terénnych 
nerovností, osadeny zo severnej starny rodinného domu, výšky od 1,0 — 5,0 m. 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• Zásobovanie vodou — vodovodnou prípojkou zo studne umiestnenej na pozemku stavebníka. 

Stavba studne bola povolená príslušným špeciálnym stavebným úradom - Mesto Čadca, 
oddelenie životného prostredia a odpadoveho hospodárstva rozhodnutím zo dria 07.02.2019 
pod č.j. žP-5561/2019/St-PS. Stavebník pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu 
doklad o zásobovaní stavby rodinného domu pitnou vodou. 

• Odkanalizovanie - kanalizačnou prípojkou zaústenou do žumpy na pozemku stavebníka. 
• Elektrická. energia — káblovou prípojkou z jestvujúcej NN siete podra PD overenej v tomto 

konaní a odsúhlasenej správcom Stredoslovenská disribučná, a.s. Žilina dila 20.11.2018, 
• Vykurovanie — zdrojom tepla bude kotol na sparovanie pevného paliva o maximálnom 

menovitom tepelnom príkone 21 kW, umiestnený v technickej miestnosti. Dopinkovým 
zdrojom tepla bude krb na sparovanie dreva o maximálnom menovitom tepelnom príkone 22 
kW, ktorý bude umiestneny v obyvacej izbe. Odvod spalín bude dvojprieduchovym 
komínovým telesom. Súhlas na zriadenie malého zdroja znečistenia ovzdušia vydaný Mestom 
Čadca dria 3.1.2019, č. žP-5560/2018/MZZO-PS. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujti tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebnym &adorn 
v spojenom územnom a stavebnom konaní. Prípadne zmeny nesmú byt' vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočriovani stavby je potrebné dodržiavať  predpisy tykajúce sa bezpečnosti práce 
a technicicých nariadení a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Počas výstavby budú dodržiavand všeobecné technické poliadavky na uskutočriovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

4. Stavba bude dokončend do 5-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebnych prác likvidovať  v zmysle zákona o odpadoch, ku 
kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať  množstvo vzniknutého odpadu a zálconný 
spôsob jeho likvidácie. 

6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budú likvidovand na pozemku stavebníka tak, aby 
nepoškodzovali susedné pozemky, zaústene budú do trativodu na pozemku stavebníka. 

7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť  stavebný 
derma a tento predložiť  stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 

8. Na stavbu budú poulité stavebné výrobky spĺriajúce podmienlcy osobitnych predpisov. 
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9. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytyčenie 
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať  geodetické a kartografické 
činnosti. 

10. Stavebnik je povinný označiť  stavenisko s uvedenfm potrebných ridajov o stavbe a ričastnikoch 
vystavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona. 

11. Stavebnik pred začatim stavebnych prác zabezpeči presné vytyčenie všetkých podzemnych vedenf 
a zariadenf, ich pripadnri ocluanu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

12. Stavebnik je povinný oznámiť  stavebnému riradu termin začatia stavby. 

13. Stavba bude uskutočriovaná svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávať  Ing. Miroslav 
Hamacek, Oščadnica súp. 6. 1966, 023 01 Oščadnica a bude zodpovedaf za odborné vedenie 
uskutočriovania stavby. 

14. Vjazd z miestnej komunikácie parc. č. C KN 14053/2 v k.ú. Čadca na pozemok parc.č. C KN 
14056 v k.ú. Čadca bude zriadený za dodržania týchto podmienok: 
• povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu likvidovať  na vlastnom pozemku tak, aby 

nevytekali na miestnu komunikáciu, 
• vjazd zrealizovať  podra projektovej dokumentácie overenej v spojenom rizemnom a stavebnom 

konani, 
• zachovať  j estvuj rice odvodnenie komunikácie, 
• vjazd napojiť  v nivelete jestvujricej komunikácie. 

15. Stavebnik je povinný dodržať  podmienky Okresného riradu Čadca, pozemkovy a lesny odbor — 
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v stanovisku 
k pripravovanému zámeru na pornohospodárskej pôde pre vystavbu RD, spevnenych plôch a 

dvora natrvalo zo dria 04.12.2018, č. OU-CA-PLO-2018/014088-002: 
• Zabezpečiť  základdi starostlivosť  o pornohospodársku pôdu odriatít týmto rozhodnutim až do 

realizácie stavby, najma pred zaburinenfm pozemkov a porastom samonáletu drevfn. 
• Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberanej časti pozemku 

C KN 14056 a zabezpečiť  jej hospodárne a ričelné využitie na nezastavanej časti pozemku 
C KN 14056 v k.ú. Čadca. 

• Po realizácii výstavby, za fičelom usporiadania evidencie druh pozemkov v katastri 
nehnuternostf. podra § 3 ods. 2 zákona, požiadať  o zmenu pornohospodárskeho druhu pozemku 
záhrada na zastavanú plochu, pripadne ostatml plochu s predloženfm porealizačného 
geometrického plánu a tohoto stanoviska. Zmenu druhu vykoná Okresný Arad Čadca, 
kakastrálny odbor. 

16. Stavebnik je povinný dodržať  podmienky Okresného Aradu Čadca, pozemkový a lesný odbor — 
podmienky salasného závazného stanoviska na umiestnenie stavby vo vzdialenosti 50 m od 
hranice lesného porastu zo dria 20.02.2019 č. OU-CA-PLO-2019/003254-002: 

• Vlastnik stavby nebude v síičasnosti ani v budricnosti požadovať  výrub stromov, ako aj 
odlesnenie lesného porastu z titulu ohrozenia stavby náhodnym pádom stromov, pripadne 
tienenim rastricimi stromami od obhospodarovatera lesa spoločnosť  Lesy SR, š.p., Odštepný 
závod Čadca. 

• Pri vystavbe stavebnik zabezpeči, aby nedoschádzalo k poškodzovaniu okolitého lesa ( výrub 
stromov, uskladriovanie materidlu, znečisťovanie a vyparovanie a pod.). Objekt bude 
zabezpečeny proti vzniku požiaru, aby sa vylričila možnosť  vzniku lesného požiaru. 



t.sp. VD/96/2019/St - t.z. VD/7628/2019/St 	str. 4 

• Vlastnik stavby je povinný dodržae ustanovenia § 33 zákona 6. 326/2005 Z.z. o lesoch, je 
povinný na pozernkoch dotknutých výstaybou vykonae opatrenia, ktorými zabezpeči stavbu 
pred škodami, ktord by mohlo spôsobie najma zosúvanie pôdy, padanie kameriov, stromov a 
lavin z lesných pozemkov. 

17. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavae v čistote 
miestnu komunikáciu a verejnd priestranstvo a tieto plochy 	po každom znečisteni. V prfpade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviese do 
pôvodndho technickdho stavu. 

18. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác 
slúžie iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastractve. V pripade potreby zásahu do verejných 
plôch a miestnej komunikácie v súvislosti s výstaybou RD a pripojok je stavebnik povinný 
pred realizáciou požiadae o vydanie potrebných povoleni Mesto Čadca, referát dopravy. 

19. Stavebnými prácami nezasahovae do vlastrackych, prip. iných pray k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovae práva a právom chránend 
záujmy fičastrakov stavebndho konania. 

20. Po ukončend stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviese do pôvodného stavu a 
pripadnd yzniknuté škody uhradie vlastrakom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
náhrade škody. 

21. Stavebnik je povinný v zmysle zákona 6. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a dopinera niektorých zákonov predložie ku kolaudácii stavby 
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou. 

22. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

Parcela register "C" parc. č. 14056 v k.ú. Čadca — orná pôda. 
Súhlasné stanovisko k odriatiu pornohospodárskej pôdy pre fičel výstavby rodinného domu, 

spevnených plôch a dvora s celkovým navrhovaným záberom 700 m2  yydand Okresným &adorn 
Čadca, odbor pozemkový a lesný dria 04.12.2018, pod č.j. OU-CA-PLO-2018/014088-002. 

Projektovú dokumenticiu vypracoval: 

HaReal, s.r.o., Oščadnica sap. č. 1537, 023 01 Oščadnica 

Rozhodnutie o n á mietkach tičastnikov konania: 

V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany účastnikov konania 
yznesené žiadne námietky ani pripomienky. Podmienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú 
zapracovane do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia. 

Stavba nesmie bye začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnose v zmysle § 52 
ods. 1 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. 

Stavebné povolenie stráca platnose ak do dvoch rokov odo dria nadobudnutia jeho 
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebndho zákona. 

Stavba je umiestnená v súlade s platným územným plánom Mesta Čadca. 
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Odilvodnenie: 

Dfía 27.11.2018 podal Peter Vrana, bytom Podzávoz 1295, 022 01 Čadca žiadosf o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemku register "C" parc. 6. 14056 
v katastrálnom území Čadca. Uvedeným dfíom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Vzhradom k tomu, že predložená žiadosf spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad 
pre náležité posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval stavebníka, aby tieto v lehote do 
25.02.2019. Spojené územné a stavebné konanie bolo zároveil podra § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršich predpisov prerušené. 

Stavebnik bol upozomený, že ak nebude žiadosf o stavebné povolenie v stanovenej lehote 
požadovaným spôsobom dopinená, Mesto Čadca spojené územné a stavebné konanie podra § 35 
ods. 3 a § 60 ods. 2 stavebného zákona zastaví. 

Návrh bol dopinený dfia 22.02.2019. 

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 na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovaním na den 
21.03.2019, o jeho výsledku bola spísaná zápisnica. 

Účastnici konania boli upozomení, že svoje pripadné námietky a pripomienky k stavbe medu 
uplatnif na stavebnom úrade pred Mom ústneho pojednávania, najneskôr však na ústnom pojednávaní, 
inak sa nebude na ne prihliadat'. 

Očastníci konania: 

Peter Vrana, Ing. Miroslav Hamacek, Martina Kadlubcová, Ing. Josef Križek, Miroslav Ondrušek, 
známi aj neznámi spoluvlasníci pozemkov register "C" pare. č. 14058, 14084/1  v k.ú. Čadca, 
HaReal, s.r.o. Oščadnica. 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosf z hradísk 
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s ačastnami konania a s dotknutýrni 
orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené 
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

• Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, 
žilina, Mesto Čadca. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre 
napojenie do sietí technického vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Dokumentácia spĺiia záldadné 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 správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dní odo dfía jeho doručenia na Mesto Čadca (adresa: Mestský úrad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca). 
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V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie 
preskUmaterné sadom po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov. 

g. Mil  GURA 
prim or mesta 

Priloha: situácia umiestnenia stavby 

Dorn& sa: 

fJčastnici konania 
1. Peter Vrana, Podzávoz sap. 6. 1295, 022 01 Čadca 
2. Ing. Miroslav Hamacek, Oščadnica súp. č. 1966, 023 01 Oščadnica 
3. Martina Kadlubcovd, Milošová súp. č. 2070, 022 01 Čadca 
4. Ing. Josef Križek, Ofechovd slap. 6. 3029/8, 767 01 Kromčfa 
5. Miroslav Ondrušek, Raková súp. č. 839, 023 51 Raková 
6. HaReal, s.r.o., Oščadnica sap. Č. 1537, 023 01 Oščadnica 

Ostatným Ačastnikom konania známym aj neznámym spoluvlastnfkom pozemkov register "C" 
pare. č. 14058, 14084/1 v katastrálnom územf. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou 
podra § 69 ods. 2 stavebného zákona, vyvesenfm rozhodnutia po dobu 15 dni na Uradnej tabuli 
Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
1. MAI Čadca, oddelenie iivotného prostredia a odpadového hospodárstva 
2. MsfJ Čadca, referát dopravy 
3. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova slap. 6. 95, 022 01 Čadca 
4. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke slap. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto rozhodnutie mug byt' vyveseni na ňradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 dui, 
posledný deň  lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené 	 Zvesené dfia: 	  

f

Pečiatka a podpis orgánu, kt irr-Mytereit 
-61 - 

zvesenie rozhodnutia. 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni 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.  
Tel.: 041/4332301-4 le0: 313971 	Bankovč  spojenie: Vt1B, as., Čadca 	E-mail: sektretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 	č. 11.: 7224-322/0200 	 Internet: vvww.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky Orad Čadca, Nimestie slobody 30, PSČ: 022 01 



7426/1 LEGENDA: 

	 Existujúci elektrický vzdušný NN rozvod AIFe 
Navrhovaná kanaliza &la prípojka PVC DN 150mm do žumpy 

Navrhovaná vodovodná prípojka HDPE D 32mm zo studne 

Navrhovaná elektrická prípojka CYKY-J 4x1Omm 2 a CYKY-J 5x1Omm 2  
14057 	

Z  Navrhovaná bet6nová žumpa (11,5m) 

S 	Navrhovaná vŕtaná studňa 

E 	Navrhovaný elektromer 

SD 	Verejný elektrický drevený St Íp 

1721 Novostavba rodinného domu 

I- 	I Spevnené plochy okolo rodinného domu s dvomi 
stojiskami pre osobné vozidlá 

Vstup do rodinného domu 

Vjazd na pozemok 

14051 

(7) 

1043/2 
14050/1 

14052/1 	PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE 

Názov stavby: RODINNÝ DOM 

NOVOSTAVBA 
------- 

Miesto stavby: k.ú. Čadca, parc.č. 14056 

Investor: Peter Vrana, Podzávoz 1295, 022 01 	Čadca P.č. 2. _ 
Projektant: Ing. Miroslav Hamacek Dátum: 11/2018 

Obsah výkresu: Situácia Mierka: 1 :500 
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