MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/76/2018/Ja

V Čadci dria 04.04.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad 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 1.1zemnom a stavebnom konani preskítmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o
stavebné povolenie, ktorn dŕía 02.01.2018 podali
Martin Hunk, SNP 738/20, 022 01 Čadca,
Iveta Hurikovi, SNP 738/20, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskínnania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom rizemnom a stavebnom konani
na stavbu
Rodinný dom
(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. Č. 3157/3, 3157/7 v katastralnom územi Čadca.
Stavba obsahuje:
Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu na pozemkoch register "C" pare. Č. 3157/3,
3157/7 v katastrálnom fizemi Čadca.. Navrhovaný rodinný dom bude podpivničený, s jedným
nadzemným podlažim . Jedná sa o murovanú stavbu celkových pôdorysných rozmerov 17,2 x 19,36m,
zastrešená bude kombinovanou pultovou strechou. Hlavný vstup do objektu bude zo severnej strany.
Vjazd bude z miestnej komunikácie novobudovaným vjazdom. Napojenie stavby na elektrickú energiu
a vodovod je riešené navrhovanými pripojkami z verejných rozvodov inžinierskych sieti.
Odkanalizovanie bude do navrhovanej žumpy na pozemku stavebnika.
-

fižitková plocha RD:

300,77 m2

-

obytna plocha RD:

100,55 m2
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Objektovi skladba povol'ovanej stavby:
SO 01 - rodinný dom
SO 02 - elektrická NN pripojka
SO 03 - vodovodná pripojka
SO 04- kanalizačná pripojka + žumpa
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. Č. 3157/3, 3157/7 v katastrálnom Azemi
Čadca tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je sačasťou projektovej dokumentácie
a tvori prilohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a výšlcové pomery:
Rodinný dom
stavba bude celkovýrch pôdorysných rozmerov 17,20 x 19,36 ma bude umiestnená :
2,50 mod hranice s pozemkom parc.č. CKN 3157/2
10,10 mod hranice s pozemkom parc.č. CKN 3159
5,76 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 3170
4,16 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 3174/1
porovnávacia rovina: ± 0,000 = firoveri podlahy 1.NP
výška atiky strechy : +5,357m od ± 0,000
firoveri upraveného terénu : -0,250 až -3,150 m od ± 0,000
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
zásobovanie vodou - je riešené navrhovanou vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu
vedeného v miestnej komunikácii, podra PD odsithlasenej správcom siete SEVAK, a.s. dria
17.01.2018 pod Č. 018001124 a overenej v stavebnom konani
odvádzanie splaškových vôd - je riešené kanalizačnou pripojkou do navrhovanej nepriepustnej
žumpy na pozemku stavebnika
napojenie na elektrickít energiu - je riešené navrhovanou el. NN pripojkou na el. sieť, podra PD
odsalasenej správcom siete SSE-Distribúcia, a.s. dria 14.12.2017 pod Č. 4300080363 a overenej
v stavebnom konani
vykurovanie — rodinný dom bude vykurovaný tepelným čerpadlom, dopinkovým zdrojom tepla
bude teplovzdušný krb, povolenie stavby malého zdroja znečisfovania ovzdušia vydalo mesto
Čadca pod 6. ŽP -187/2018/MZZO-PS dria 09.01.2018
4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktord
vypracoval Ing. Vladislav Hažik, Hurbanova 2289, 022 01 Čadca a Ictorá je prilohou tohto
rozhodnutia, pripadné zineny nesmít byt' uskutočnené bez predchadzajikeho povolenia stavebného
Aradu.
5. Pri uskutočriovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajíice sa bezpečnosti práce a
technických zariadeni, predovšetkým vyhlášky Č. 147/2013 Z. z., lctorou sa ustanovujit podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sfivisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnostf a dbaf na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe buchl dodržand ustanovenia vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., lctorou sa ustanovujri podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby Oh/and osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujit
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy.
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7. Počas výstavby budú dodriand všeobecné technické požiadavky na uskutočtiovania stavieb
v zmysle § 48 stavebného zdkona.
8. Stavba bude dokončená najnesk6r do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺriajú podmienky osobitných predpisov.
10.Dažd'ové vody zo stavby budú likvidovand na pozemku stavebnika tak, aby nesp6sobovali škody
na susedných pozemkoch a nehnuternostiach.
11.Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávneným subjektom.
12.Stavebník je povinný podra § 43i ods. 3 písm. c) stavebného zákona označif stavenisko
s uvedením potrebných fidajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
13.Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedení
a zariadení, ich pripadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
14.Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
15.Stavba bude uskutočilovaná dodávatersky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu
zhotovitera stavby najnesk6r pre začatím stavby. Za odborné vedenie uskutočliovania stavby bude
zodpovedný zhotoviter stavby.
16.Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejn6 priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečistení. V prípade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náldady a okamžite uviesť do
p6vodného technického stavu.
17.Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných pl6ch a miestnej
komunikácie v súvislosti so stavebnými prdcami na predmetnej stavbe je stavebník povinný pred
realizáciou vyžiadať si salas Msú v čadci, refer& dopravy.
18.Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom doticnutým
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy fičastmlov stavebného konania.
19.Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do peovodného stavu a
pripadné vznilcnuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o
náhrade škody.
20. Dodržať podmienky SEVAK, a.s. uvedené v stanovisku Č. 018001124 zo diia 17.01.2018:
-

-

-

Vodovodnú prípojku požadujeme zrealizovať z materiálu HDPE 100 SDR 11 PN16 D 32x3,0mm
(DN 25 mm). VP viesť v sklone min. 3%o, v nezárnrznej hibke.
Na meranie spotreby bude osadené meradlo Qn = 2,5 m3/hod DN 20. Tento fakturačný vodomer
a navŕtavad pás dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave na thine typ
SEVAK, a.s.
Odsúhlasujeme betónovú vodomernú šachtu s vnútornými p6dorysnými rozmermi 900x1200mm,
svetlej pracovnej výšky 1800mm. V strope VS požadujeme zriadit' vstupný komín min. výšky
400mm s kapsovou stúpačkou. Zvislé vzdialenosti stúpačiek vo VŠ musia zodpovedať
požiadavkám BOZ (300mm). Stúpadlá a dno vo VŠ realizovať s protišmykovou fippravou. Pre
zabezpečenie nazámrznej hibky musí byt šachta v teréne osadená tak, že bude zasypaná až po
hornú &oval vstupného komína.
L61ko a obsyp prípojok musí bye zrealizovaný pieskom resp. štrkopieskom s verkosťou zŕn max.
8mm.
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Upozorliujeme, že v danej lokalite v mieste napojenia rodinného domu na VV je nedostatočný tlak
a innožstvo vody vo VV. Zmluva na dodávku vody bude uzatvoren4 iba za akceptácie tejto
skutočnosti zo strany odberatera. V zmluve o dodávke vody bude uvedená nasledovná podmienka:
Odberater súhlasí s tým, že tlak a množstvo vody vo verejnom vodovode v mieste pripojenia
predmetnej nehnuternosti nezodpovedá normou stanoveným hodnotám. V zmysle zákona 6.
442/2002 Z.z. §22 (5) Si odberater zabezpeči zvýšenie tlaku vody vlastnými zariadeniami na
vlastné náldady (napr. zriadiť AT stanicu, ktorou si bude zabezpečovať zvýšenie tlaku vody na
min. 0,15-0,25 MPa).
Pre hodnotenie dodávky vody (kvality, množstva a tlaku vody) pre riešený objekt bude vzhradom
na dĺžku prfpojok 68,9m rozhodujike miesto - bod napojenia na verejný vodovod. Z d6vodu
zabezpečenia dodávky hygienicky nezávadnej vody odporačame výmenu naakumulovanej vody
v potrubf realizovať odpúšťanim cez uzáver (kolifitik) na VP a osadenfm zariadenia na dodatočnú
dezinfekciu vody.
Vzhradom k tomu, že 'oast' VP bude uložená aj na inej parcele ako parcela pripájanej
nehnuternosti, bude potrebné vypiniť Dohodu o zriadeni časti VP na cudzom pozemku podra listu
vlastnictva, kde sú uložené práva a povinnosti odberaterov. Prfslušné tlačivá vydáva náš referent
odbytu.
Odkanalizovanie do žumpy riešiť iba do doby vybudovania verejnej kanalizácie (VK) v danej
lokalite. Po jej vybudovani požadujeme, v zmysle zákona č. 442/2002 § 23 ods. 2, žumpu zrušiť
a splaškové odpadové vody z objelctu odvádzať do VK.
Do doby napojenia na verejnú kanalizáciu je potrebné obsah žumpy zneškodiiovať prostrednictvom
autorizovaných prepravcov nebezpečného odpadu na tOV a to v súlade so zákonom o odpadoch.
Vývoz splaškových odpadových v6d fekálnym vozidlom Vám cez objednávku mole vykonať aj
naša organizácia.
Fakturácia vodného bude vykonávaná na záldade osadeného hlavného fakturačného meradla
v správe a majetku SEVAK, a.s. žilina od dátumu realizácie pripojky.
Samotné napojenie na verejný vodovod je podmienené vybavenim Žiadosti o zariadenie
vodovodnej pripojky a podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody. Tlačiva a potrebné informácie
pre zriadenie VP poskytne prislušný zamestnanec SEVAK, a.s. na Zákaznickom centre.
Stavebnik pre zahájenim zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedenf, ktoré sa
nachádzajú v záujmovom územi (aj napájacie potrubie) a zabezpeči, aby pri realizacii VP bola
dodržaná STN 73 6005 pri sfibehu a krilovanf VP s ostatnými vedeniami.
Napojenie vodovodných pripojok na verejný vodovod vykonávajú pracovnici našej spoločnosti
z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávať zásahy na zariadeniach
vodovodu nie je cudzim dovolené. Tieto zásahy m6žu vykonávať len osoby určené
prevádzkovaterom vodovodu.
Pred zásypom vodovodných pripojok požadujeme prizvať našich pracovnikov ku kontrole stavu
vykonaných prác, umiestneniu vodomernej šachty a k tlakovej skifške (vykonať podra STN EN
805)
21. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajfieho využitia pozemkov:
-

CKN 3157/3 - zastavané plochy a nádvoria
3157/7 - zastavané plochy a nádvoria
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K stavbe sa sdhlasne vyjadrili dotknuté orginy:
-

Severoslovenské voddrne a kanalizácie a.s.; Stredoslovenskd energetika - Distribúcia, a.s.;
MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania:
-

V priebehu konania neboli zo strany ilčastnikov konania vznesené žiadne nátnietky ani
pripomienky.

Upozornenie:
Stavebnd povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby
nezačne do 2 rokov odo di% nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona Č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršich predpisov).
Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou — územným plkom
Mesta Čadca.

Odavodnenie:
Diia 02.01.2018 podal stavebra Martin Hunk a Iveta Huriková, obaja bytom SNP 738/20, 022 01
Čadca o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemkoch register "C" parc. Č.
3157/3, 3157/7 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným Mom bolo začaté spojené územné a stavebné
konanie.
Stavebný úrad oznámil &La 10.01.2018 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnyrn zisťovanírn na 15.02.2018, o výsledku ktorého bol spisaný záznam.
Zároveh stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné námietky
a pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatniť na tunajšom stavebnom úrade najneskôr na tomto
pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hradísk uvedených
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastnikmi konania a s dotknutými orginmi 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:
-

Severoslovenské vodáme a kanalizácie a.s.; Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.;
MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

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

Martin Hunk, Iveta Huriková, Ing. Vladislav Hažik, vlastníci susedných pozemkov a stavieb pare. č. CICN 6210/2, 6210/1, 6208/3, 6211, 6208/1, 6207, 6208/5 v k.ú. Čadca

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
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Projektovd dokumenticia stavby spĺiia všeobecné technické požiadavky na vystavbu. Umiestnenie
stavby je v súlade so schválenou fizemnoplinovacou dokumentáciou. Stavebn y' úrad v priebehu
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebny Arad preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolanf:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podat'
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský drad v tadci,
N6mestie slobody 30, 022 01 tadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

4°°f'A
0

114',6

6
Ing. Mil. GURA
prima or mesta

k'zIo

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položky 60 písm. a ods. 1 vo výške 50.00 E bol zaplateny.
Priloha:
-

overená projektová dokumentácia

t.sp. VD/76/2018/Ja - t.z. VD/8438/2018/Ja

,tr. 7

Toto rozhodnutie musi byr vyvesenč na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 did, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa:

20,1Y

Zvesené dňa•

MESTO ČADCA
-61

\k.
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvese

esenie rozhodnutia.

Dorn& sa:
Očastnici konania
1. Martin Hunk, SNP sap. č. 738/20, 022 01 Čadca
2. Iveta Huriková, SNP slap. č. 738/20, 022 01 Čadca
3. Ing. Vladislav Hažik, Hurbanova súp. č. 2289, 022 01 Čadca /projektant/
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb - parc. č. CKN 6210/2, 6210/1, 6208/3, 6211, 6208/1, 6207,
6208/5 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhlá§kou podra § 69 stavebného zákona
Dotknuté organy
5. MsÚ Čadca, oddelenie Nvotného prostredia a odpadového hospodárstva
6. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.,136rická cesta súp. Č. 1960, 010 57 žilina
7. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 žilina

Bankovi spojenie: Vf1B, a.s., tadca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
DIC: 2020552974 Č. fi.: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestský arad Cadca, NA:nestle slobody 30, PSC: 022 01

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