
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. 	VD/1703/2019/Ja 	 V Čadci dňa 15.05.2019 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom územnom a stavebnom konaní preskinnal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť  o 
stavebné povolenie, ktorú dria 22.03.2019 podali 

Lukáš Grečmal, Chalupkova 158/32, 022 04 Čadca, 
Zdenka Grečmalová, Okružná 103/33, 022 04 Čadca 

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

stavebné povolenie 

v spojenom územnom a stavebnom konani 

na stavbu 

Rodinny dom 

(d'alej len "stavba") na pozernkoch register "C" parc. č. 2188, 2189, 2190, 2191 v katastrálnom fizemi 
Horelica. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu na pozemkoch register "C" pare. 6. 2188, 
2189, 2190, 2191 v katastrálnom územi Horelica. Navrhovaný rodinný dom bude nepodpivničený, 
s jedným nadzemným podlažim . Jedná sa o murovanú stavbu , celkových pôdorysných rozmerov 
10,42 x 18,17 m, zastrešená bude sedlovou strechou. Hlavný vstup do objektu bude z južnej 
strany. Vjazd bude z miestnej komunikácie. Napojenie stavby na elektrickú energiu a vodovod 
bude riešené navrhovanými prípojkami z verejných rozvodov. Odkanalizovanie bude do 
navrhovanej lumpy. 

altková plocha RD: 	154,21 m2  

obytná plocha RD: 	102,41 m2  

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 

SO 01 - rodinný dom 	 SO 02 - žumpa 	SO 03 - vodovodná. pripojka 
50 04 - elektrická NN pripojka 	SO 05 - oporný mfir a spevnené plochy 
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Pre umiestnenie a uskutanenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" pare. 6. 2188, 2189, 2190, 2191 v katastrálnom 
fizemf Horelica tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou projektovej 
dokumentácie a tvorf prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výgkové pomery: 

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 10,42 x 18,17 m a bude umiestnená : 

2,0 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 2187 
4,2 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 2192 
35,5 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 2194 
45,0 m od hranice s miestnou komunikáciou (pozemkom parc.č. CKN 2184) 

porovnávacia rovina: ± 0,000 = drove% podlahy 1.NP 

výgka hreberia strechy : + 5,846 m od ± 0,000 

firoveri upraveného terénu : -0,350 m od ± 0,000 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

zásobovanie vodou - je riegené navrhovanou vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu, podra 
PD odsúhlasenej správcom siete SEVAK, a.s. dria 13.02.2019 pod Č. 019003359 

odvádzanie splagkových vôd - je riegené do navrhovanou nepriepustnej žumpy na pozemku 
stavebrifka 

napojenie na elektrickú energiu - je riegené navrhovanou el. NN pripojkou podra PD odsailasenej 
správcom siete Stredoslovenská distribučná, a.s. dria 13.02.1019 pod č. 4300104661/66 

vykurovanie — rodinný dom bude vykurovaný tepelný čerpadlom systanu vzduch - voda 
umiestneným v tech. miestnosti na 1.NP, dopinkovým zdrojom tepla bude krb umiestnený 
v obývacej izbe, sailas na zriadenie MZZO vydalo Mesto tadca Ma 7.8.2019 pod Č. ŽP-
2280/2019/MZZO-PS 

4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktord 
vypracoval Ing. Michal Maslik, Slovanská cesta 2978/1A, 022 01 tadca a ktorá je prflohou tohto 
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmú byt' uskutočnend bez predchadzajficeho povolenia stavebného 
úradu. 

5. Pri uskutočriovani stavby je nutné dodržiavat' predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce a 
technických zariadeni, predovgetkým vyhlágky 6. 147/2013 Z. z., lctorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi siivisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbat' na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 

6. Pri stavbe budd dodržand ustanovenia vyhlágIcy č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o vgeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o vgeobecných technických požiadavkách 
na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie, ktoré upravujú 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prfslugné technické normy 

7. Počas výstavby budfi dodržand vgeobecné technické požiadavky na uskutočriovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebn6ho zákona. 

8. Stavba bude dokončená najneskôr do 5 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

9. Na stavbu budd použité stavebné výrobky, ktoré spifiajú podmienky osobitných predpisov. 

10. Stavebnik zabezpečf vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávneným subjektom. 
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11. Stavebník je povinný podra § 43i ods. 3 písm. c) stavebného zákona označiť  stavenisko 
s uvedením potrebných tdajov o stavbe a tčastnikoch výstavby. 

12. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení 
a zariadení, ich pripadnit ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

13. Stavebník je povinný oznámiť  stavebnému tradu termín začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočliovaná dodávatersky. Zhotoviterom bude GRIM-STAV, s.r.o., Raková 36, 
023 51 Raková. Za odborné vedenie uskutočiiovania stavby bude zodpovedný zhotoviter. 

15. Dodržať  podmienky SEVAK, a.s. uvedené v stanovisku č. 019003359 zo dlia 13.02.2019: 

Odsithlasujeme materiál vodovodnej prípojky z rúr HDPE 100, SDR 17, PN16, D 32x3,0 mm (DN 
25 mm). Vodovodnú prípojku poladujeme viesť  v jednostrarmom sklone min. 0,3%. VP uložiť  
do nezamizajtcej hibky. 

Na meranie spotreby vody bude osadené meradlo Q =4 m3/hod DN 20. Tento fakturačný 
vodomer a navŕtavací pás dodá flak spoločnosť. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave 
na time typ SEVAK, a.s. 

Odsthlasujem bet6novú vodomernt šachtu s vnútornými rozmermi 900x1200/1800mm. So 
vstupným komínom výšky 400mm, s kapsovou stitpačkou a s liatinovým poklopom 600x600mm. 
Zvislé vzdialenosti stapačiek vo VŠ musia zodpovedať  požiadavkám BOZ (300 mm). Stapadlá 
a dno vo VŠ realizovať  s protišmykovou Apravou. Pre zabezpečenie nezamŕzajficej hibky musí byt' 
šachta v teréne osadená tak, že bude zasypaná až po horna trovefi vstupného komína. 

Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej siete 
a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri poulití tlakových splachovačov 
a iných tlakových vnútorných zdravotechnických zariadení. 

Pre hodnotenie dodávky vody (kvality, množstva a tlaku vody) pre riešený objekt bude vzhradom 
na dižku prípojky 48,0 rozhodujtce miesto - bod napojenia na verejný vodovod. Z dôvodu 
zabezpečenia dodávky hygienicky nazávadnej vody odporačame výmenu naakumulovanej vody 
v potrubí realizovať  odptšťaním cez uzáver (kohttik) na VP a osadením zariadeniana dodatočnii 
dezinfekciu vody. 

Na potrubie VP odportčame uložiť  vyhradávací vodič  typ CYKY 2x2,5mm2, resp. AYKY 
2x4mm2. Vodič  vyviesť  do traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôrou. Napojenie na 
jestvujimi vodič  musí byť  vlhkotesné (pouliť  zmršťovaciu pdsku). 

S odkanalizovaním do nepriepustnej žumpy sithlasíme. K technickému riešeniu nemáme 
pripomienky, nakorko objekt žumpy nebude napojený na naše inžinierske siete a nebude ani 
v našej správe. 

Obsah žumpy meškodliovať  prostredníctvom autorizovaných prepravcov nebezpečného odpadu na 
tOV a to v sidade so zdkonom o odpadoch. Vývoz splaškových odpadových vôd fekálnym 
vozidlom Vám cez objednávku môže vykonať  aj naša organizácia. 

Fakturácia vodn6ho bude vykonávaná na základe osadeného hlavn6ho fakturačného meradla 
v správe a majetku SEVAK a.s. žilina od dátumu realizkie prípojky. 

Samotné napojenie na verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu je podmienené vybavením 
Žiadosti o niadenie vodovodnej a podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody. 

Pred zahájením akýchkorvek zemných prác na stavbe rodinného domu je nutné kopanými 
somdami určif presné uloženie verejného vodovodu AZCE DN 150. Pri realizácii VP je potrebné 
zabezpečiť, aby bola dodržaná STN 73 6005. 

Napojenie VP na verejný vodovod vykonávajú pracovníci našej spoločnosti z materiálov 
používaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávať  zásahy na zariadeniach verejného 
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vodovodu a nie je cudzím dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávat' len osoby určene 
prevádzkovaterom vodovodu. 

Pred zásypom vodovodnej prípojky požadujeme prizvať  našich pracovníkov ku kontrole stavu 
vykonaných prác a umiestneniu vodomemej šachty. Tlakovú skúšku vodovodnej prípojky 
zrealizovať  podra STN EN 805. 

V zmysle zákona Č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 ods. 7 a 8 vlastra 
vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť  opravy a fidržbu vodovodnej prípojky na vlastné 
náklady. 

16. Dodržať  podmienky Mesta Čadca - referát dopravy: 

Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu likvidovat' na vlastnom pozernku tak, aby nevytekali 
na miestnu komunikáciu. 

Vjazd zrealizovať  podra projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom 
konaní. 

Zachovať  jestvujúce odvodnenie komunikácie. 

Vjazd napojiť  v nivelete jestvujúcej komunikácie. 

17. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečistení. V prípade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náldady a okamžite uviesť  do 
pôvodného technického stavu. 

18. Stavebníkovi buchl ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť  iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebník povinný pred 
realizáciou vyžiadať  Si súhlas MsÚ v Čadci, refer& dopravy. 

19. Stavebnými prdcami nezasahovať  do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy fičastníkov stavebného konania. 

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

- 	CKN 2188, 2191 - TTP 

CKN 2189, 2190 - orná pôda 

Rozhodnutie o odfiatí pornohospodárskej pôdy natrvalo na fičel stavby „Rodinný dom" v katastrálnom 
úzerní Horelica na pozemkoch pare. Č. CKN 2188, 2189, 2190, 2191 vydal Olcresný úrad tadca - 
pozemkový a lesný odbor dria 18.04.2019 pod Č. OU-CA-PLO-2019/005862-003. 

K stavbe sa silhlasne vyjadrili dotlinuti orginy: 

- 	Ms0 tadca - oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva; Okresný úrad tadca - 
pozemkový a lesný odbor; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Severoslovensk6 vodáme a 
kanalizácie, a.s.; Slovak Telekom, a.s. 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby 
nezačne do 2 rokov odo dila nadobudnutia právoplatnosti. 
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So stavbou nesmie bye začaté, pokiar stavebnd povolenie nenadobudne prdvoplatnosť(§ 52 zákona Č. 
71/1967 Zb. o sprdvnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov). 

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územnopldnovacou dokumentáciou — Územnym plánom 
Mesta Čadca 

Odihrodnenie: 

Dilia 22.03.2019 podal stavebnik Lukáš Grečmal, bytom Chalupkova 158/32, 022 04 Čadca a Zdenka 
Grečmalová, bytom Okružná 103/33, 022 04 Čadca žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Rodinný dom" na pozernkoch register "C" pare. č. 2188, 2189, 2190, 2191 v katastrálnom úzerni 
Horelica. Uvedenym Mom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavebný Arad oznámil dfra 02.04.2019 začatie stavebného konania všetkym známym účastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne 
pojedndvanie spojené s miestnym zisťovanim na 26.04.2019, o vysledku ktorého bol spisaný záznam. 

Stavebný Arad v uskutočnenom sprdvnom konani preskfunal predloženú žiadosť  z hfadisk uvedenych 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastniluni konania a s dotknutymi orgánmi a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chrdnené stavebnym 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnymi predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

- 	Msi:J Čadca - oddelenie životného pro stredia a odpadového hospodárstva; Okresný Arad Čadca - 
pozemkovy a lesny odbor; Stredoslovenská distribučnk a.s.; Severoslovenské vodárne a 
kanalizácie, a.s.; Slovak Telekom, a.s. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predloženych stanovisk dotknutych orgánov 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. 

Očastníci konania: 

- 	Lukáš Grečmal, Zdenka Grečmalovd, Milan Bazger, Ing. Michal Maslik, vlastnici pozemkov parc. 
Č. CICN 2192, 2194 v k.ú. Horelica 

Námietky fičastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spifia všeobecné technické požiadavky na vystavbu. Umiestnenie 
stavby je v súlade so schválenou územnopldnovacou dokurnentáciou. Stavebný úrad v priebehu 
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je 
uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni 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 preskirmatern6 súdom po vyčerpani riadnych opravnych prostriedkov. 

Ing.1Ei1an GURA 
p mátor mesta 
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Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 60 pfsm. d ods. 5 vo výške 30.00 E, pololky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E, celkom 
80.00 bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia 

Toto rozhodnutie musi bye vyvesen6 na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom doruZ.'enia. 

Vyvesené dria:  24  5. 	 Zvesené dria: 	  

MESTO 6IDCA 
-61- 

  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutie. 

Dora& sa: 

fJčastnici konania 
1. Lai§ Grečmal, Chalupkova súp. Č. 158/32, 022 04 Čadca 
2. Zdenka Grečmalová, Okružná snp. Č. 103/33, 022 04 Čadca 
3. Milan Bazger, Dunajov sfip. č. 185, 023 02 Dunajov 
4. Ing. Michal Mashk, Slovanská cesta súp. č. 2978/1A, 022 01 Čadca /projektant/ 
5. vlastnici pozemkov parc. 6. CKN 2192, 2194 v k.ú. Horelica - doručuje sa verejnou vyhláškou 
podra 69 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
6. MsĹJ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
7. Msú Čadca, refer& dopravy 
8. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Biirická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina 
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. Č. 28, 817 62 Bratislava 
11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 žilina 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: VÚB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Z. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestsky arad Čadca, Nimestie slobody 30, PSč: 022 01 



STAVAJOCE VEREJNE SIETE 
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— — 	VZDUŠNE VEDENIE VO 

- — 	ZEMNE VEDENIE TELEKOM (ZAMERANE) 

NOVOBUDOVANE SIETE  

VODOVODNE POTRUBIE 

— — A*-  ZEMNE VEDENIE NN 

—E — SPLAŠKOVA KANALIZACIA 

KAPACITNE ODAJE 

ZASTAVANA PLOCHA CELKOM (A+B+C) = 351,94 rn2  

VYŠKA HREBEŇA = 5,847 m 

OBOSTAVANÝ PRIESTOR = 957 m3  

POCET BYTOVÝCH JEDNOTIEK = 1 

PREDPOKLADANÝ POCET OBYVATEĽOV =4 

LEGENDA  ZNACKY 

STĹP VEREJNE OSVETLENIA 

STĹP NN VEDENIA 

STAVEBNE OBJEKTY  

t 

• 
S001 NOVOSTAVBA RD 
S002 ZUMPA 

A 	ZASTAVANA PLOCHA = 189,33 m2  

M—ŠPEVNENA PLOCHA = 149,95 m2  
vš 
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41111111.., 

VODOMERNA ŠACHTA 

POISTKOVA ROZVADZACIA SKRINKA 

VSTUP DO OBJEKTU 

'SO LZ PRTPOJKA VODOVODU 
S004 PRiPOJKA NN 
S005 OPORNA STENA - SVAHOVACIE TVARNICE 
S006 SPEVNENE PLOCHY - ZAMKOVA DLAŽBA 
S007 TERENNE A SADOVE ĺIPRAVY 

PLOCHA SPEVNENA 	(TERASA) = 12,66 m2  

HRANICE DOTKNUTÝCH PARCEL 
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INVESTOR 
Lukáš Grelrnal a Zdenka Grečmalova 

Chalápkova 158/22, čadca, 02201, 

STUPEN 

DSP 

MIESTO STAVBY 	k.O. Horelica, čadca , p.č. 2188, 2189, 2190, 
2191. 

FORMAT 
A3 

DATUM 
18.3.2019 

Novostavba RD 6. ZAKAZKY 
201810 

č.PARt 

MIERKA 
1:500 

Situácia Č. VYKRESU 
C.2 

t0,000 	424.610 

SOradnicov9 system: JTSK 
Wškov,) system: 	BpV 
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