
MESTO Č A Đ C A 
Namestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/2092/2018/St 	 V Čadci dňa 25.05.2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Mad prislušný podra § 117 zákona č. 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 preskamal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosf o 
stavebné povolenie, ktorú dŕia 13.04.2018 podal 

Tomáš Kondek, Školská 2304/23, 022 01 Čadca, 
Andrea Kondeková, Skolská 2304/23, 022 01 eadca 

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

stavebné povolenie 

v spojenom územnom a stavebnom konani 

na stavbu 

Rodinný dom 
na pozemku register "C" parc. č. 5220/3, register "C" parc. č. 5220/4, register "C" parc. 6. 5220/5 v 

katastrálnom územi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovany rodinny dom bude 
nepodpivničený, jednopodlažny, bez využitia podlcrovia na obytné účely, zastrešeny valbovou 
strechou. Pristup je z jestvujtIcej komunikácie — štátnej cesty 111/2012 Čadca - Čadečka. Stavba bude 
zásobovaná vodou vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu v miestnej komunikácii, 
odkanalizovaná kanalizačnou pripojkou z verejnej kanalizácie, elektrická energia elektrickou NN 
pripojkou z verejnych rozvodov. 

Technicla Ad* stavby: 
úžitková plocha: 	151,18 m2  
Obytná plocha: 	76,60 m2  

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 
1. Rodinný dom 
2. Elektrická NN pripojka 
3. Vodovodná pripojka 
4. Kanal i zač  ná pripoj ka 
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 5220/3, register "C" parc. č. 5220/4, 
register "C" parc. Č. 5220/5 v k.ú. Čadca podra situácie, ktorá je súčasťou PD a tvorf prflohu tohto 
rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery stavby rodinného domu (vid priložená situácia umiesctnenia stavby): 
• stavba RD bude pôdorysných rozmerov 13,40 x 16,450 m, 
• umiestnená bude: 8,101 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 5222 

17,154 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 5220/2 
7,990 m od štátnej cesty 111/2012 

• porovndvacia rovina ± 0, 000 m = aroveii čistej podlahy 1. NP, 
• výška hrebefia strechy : + 5,464 m od ± 0,000 m, 
• výška rimsy : + 2,907 m od ± 0,000 m, 
• úroveii terénu: -0200 m od ± 0,000 m. 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• zásobovanie vodou — vodovodnou pripojkou z rúr PE 100 RC 32x3,0 mm napojenim na 

verejný vodovod D 110 HDPE umiestnený v štátnej ceste 111/2012 Čadca-Čadečka podra PD 
overenej v tomto konani a odsúhlasenej správcom SEVAK, a.s., zo dim 28.03.2018, 

• odkanalizovanie - kanalizačnou prípojkou z rúr PVC DN 150 napojenou na verejnú 
kanalizáciu DN 300 PVC umiestnenú v štátnej ceste I11/2012 Čadca-Čadečka podra PD 
overenej v tomto konaní a odsúhlasenej správcom SEVAK, a.s., zo Ma 28.03.2018, 

• elektrická energia — káblovou pripojkou z jestvujúcej NN siete podra PD overenej v tomto 
konani a odsúhlasenej správcom Stredoslovenská distribučnd, a.s. Zilina di% 12.03.2018, 

• vylcurovanie — ústredné, podlahovd — zdroj tepla bude elektrický kotol. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujit tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 
v spojenom územnom a stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmú byt' vykonané bez 
predchadzajficeho povolenia stavebného dradu. 

2. •Pri uskutočňovani stavby je potrebné dodržiavať  predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce 
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočŕiovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

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

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

6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budú likvidované na pozemku stavebm'ka tak, aby 
nepoškodzovali susedné pozemky. 

7. Na stavbu budú použité stavebné výrobky spiriajúce podmienky osobitných predpisov. 

8. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť  stavebný 
dennik a tento predložiť  stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 
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9. Strešná konštrukcia bude opatrená fičinnými lapačmi snehu podra typu použitej krytiny. 

10. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie 
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať  geodetické a kartografické 
činnosti. 

11. Stavebník je povinný označiť  stavenisko s uvedením potrebných fidajov o stivbe a Ačastníkoch 
výstavby - § 43i ods. 3 písm. b/ stavebného zákona. 

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

13. Stavebník je povinný oznámif stavebnému firadu termín začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočtiovaná dodávatersky. Stavebník je povinný oznámiť  stavebnému Aradu 
zhotovitera stavby najneskôr do 15 dní odo cífia skončenia výberového konania. 

15. Pri realizácii stavby dodržať  podmienky Spráyy ciest žilinského samosprávneho kraja, 
majetkového správcu cesty 111/2012 Čadca-Cadečka uvedené v stanovisku zo dŕia 
14.05.2018 Č. 004/2018/SAUCCA-100: 
• Stavba bude umiestnená na pozemku stavebruka, v sitlade s projektovou dokumentáciou, 

stavbou nebudd zmenené šírkové a rozhradové pomery cesty. 
• Vjazd z cestnej komunikácie bude široký max. 6 m a bude realizovaný v zmysle STN 736101, 

zriadením vjazdu nebude narušený odvodliovad syst6m cesty. 
• Vjazd napojif v nivelete spevnenej krajnice s pozcližnym sklonom min.2% od cesty, z dôvodu, 

aby bolo zabránené vytekaniu vody na cestu. V prípade nedodržania tejto podmienky je 
potrebné na vjazd umiestnif odvodŕiovací trab, ktorý bude slůžiť  na odvedenie zrakovej vody 
z povrchu vjazdu mimo cestu. Konštrukciu vjazdu a spevnených plôch zhotoviť  bezprašnou 
technol6giou. 

• V prípade poškodenia odvodnenia cesty je stavebník povinný zabezpečiť  jeho opravu v čo 
najkratšom čase na vlastné náklady. 

• V zmysle zák. č. 135/1961 Zb. bude vjazd vo vlastníctve stavebnika a tento je povinný, na 
základe vydaného rozhodnutia zabezpečovať  jeho funkčnosť  počas prevádzky. 

• Žiadater je povinný zabezpečiť  pravidelné čistenie vjazdu. 
• V prípade stavebných Aprav cesty, pri ktorých bude potrebná itprava vjazdu, bude náldady 

s tým spojené hradiť  v pinom rozsahu stavebník, resp. užívater stavby. 
• Stavebné práce spojené s realizáciou vjazdu a prípojok budit realizované v mesiacoch april až 

oktther kalendárneho roka. 
• Stavebník urobí také stavebné opatrenia, aby eliminoval pripadné škody, ktoré mu môžu 

vzniknilť  pri výkone zitnnej Adržby cesty. Stavebník si je vedomý zvýšených vlastných 
nákladov na ildržbu z titulu výkonu zimnej itdržby. 

• Stavebné price spojené s realizáciou stavby a vjazdu nesmi obmedzif plynulosť  a bezpečnosť  
cestnej premávlcy na ceste (výstavbu realizovať  z pozemku investora a neskladať  materiál 
stavby a ostatné materialy na ceste). 

• Stavebník zabezpečí, aby počas výstavby stavby a vjazdu nedochádzalo k znečisťovaniu 
vozovky stavebnou činnosťou. 

▪ V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné 
náklady. V prípade, že stavebník cestu nevyčistí, vykoná tak SC ŽSK na náklady žiadatera. 

• Ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosfou, stavebna zabezpečí opravu cesty na 
vlastné náklady v rozsahu, ktorý určí SC ŽSK. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie 
vozovky a cestného telesa si SC ŽSK vyžaduje záruku 60 mesiacov odo dňa písomného 
prevzatia opravy správcom cesty. 
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• Ukončenie prác je povinný stavebnik pisomne ohlásiť  SC ŽSK do 3 dni od ich ukončenia. 
• V pripade potreby zássahu do telesa cesty z dôvodu pripojenia sa na inžinierske siete je 

potrebné požiadať  správcu cesty samostatnou žiadosfou o vyjadrenie. 
• Stavebnik požiada Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozetnných komunikácii o 

vydanie potrebných povoleni. 

16. Stavebnik je povinný dodržať  podmienlcy stanoviska Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti 
o životné prostredie 6. OU-CA-OSZP-2018/003438-002 zo dria 22.02.2018: 
• Na kominové teleso stavby namontovať  mrežu o verkosti oka max. 5x5 cm, z dôvodu 

zamedzenia pristupu pre nočné živočfchy (sovy a pod.). 
• Vegetačné úpravy okolia stavby zrealizovať  z pôvodných (domácich) druhov drevin a rastlfn, 

nepouživať  invázne druhy drevfn a rastlfn ako sú napr. javorovec jaseň'olistý, pajasefi žliazkaty, 
pohánkovec japonský, zlatobyr kanadská, zlatobyr obrovská. 

• Prebytočnú zeminu neukladať  do alúvif miestnych tokov a na podmdčand lokality, aby nedoglo 
k zasypaniu pripadnych biotopov eur6pskeho alebo národného vyznamu. 

17. Stavebnymi prácami nezasahovať  do vlastnickych, prip. inych práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy fičastnikov stavebného konania. 

18. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté gkody uhradiť  vlastrúkom resp. uživaterom podra vgeobecných predpisov o 
náltrade gkody. 

19. Stavebnik je povinný v zmysle zákona Č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a dopineni niektorých zákonov predložiť  ku kolaudácii stavby 
energeticky certifikát vypracovaný oprávnenou osobou. 

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajgieho využitia pozemkov: 

Parcely register "C" parc. Č. 5220/3, Č. 5220/4, Č. 5220/5 v k.ú. Čadca - UP 
Súhlasné stanovisko o ocklatf pornohospoddrskej pôdy pre fičel vystavby rodinného domu 

s navrhovanym celkovym záberom 418 m2  vydané Olcresnym úradom Čadca, odbor pozemkový a 
lesný dŕia 23.02.2018, pod č.j. OU-CA-PLO-2018/003478-002. 

Projektovú dokumenticiu vypracoval: 

Ing. arch. Jaroslav Ondragina, U Hlugka súp. č. 1197, 022 01 Čadca 

Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania: 

V priebehu spojeného územného a stavebndho konania neboli zo strany účastnikov konania 
vznesené žiadne námietky. Podmienky dotknutých orgánov boli akceptovand a sú zapracovand do 
podmienok pre uskutočnenie stavby vo vyroku rozhodnutia. 

Stavba nesmie byt' začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť  v zmysle § 52 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf. 

Stavebné povolenie stráca platnosť  ak do dvoch rokov odo cliía nadobudnutia jeho 
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona. 

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

Ma 13.04.2018 Tomáš Kondek a Andrea Kondeková, obaja bytom Školská 2304/23, 
022 01 Čadca Žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinny dom" na pozemku register 
"C" parc. Č. 5220/3, Č. 5220/4, 6. 5220/5 v k.ú. Čadca v k.ú. Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté 
spojené územné a stavebné konanie. 

Tunajši stavebnY úrad, na základe doručenej žiadosti oznámil v zmysle § 36,a § 61 stavebného 
zákona všetkým známym účastnikom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného 
a stavebného konania a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovanim na deli 18.05.2018, o jeho výsledku bola spisaná zápisnica. 

Stavebny úrad v uskutočnenom správnom konani preskamal predloženn žiadosť  z hradisk 
uvedenych v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými 
orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené zdujmy chránené 
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

fIčastnici konania: 

- Tomáš Kondek, Andrea Kondeková, Mgr. Vladimir Dostál, Marek Lanka, kg. arch. Jaroslav 
Ondrašina, ŽilinskY samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja. 

Námietky účastnikov neboli v konaní uplatnené. 

Stanoviska oznámili: 

Okresný úrad Čadca, pozemkovy a lesný odbor, Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácif, SEVAK, a.s., žilina, Stredoslovenská distribučnd, a.s. Žilina. 

Stavebný úrad zaistil vzájomny salad predloženYch stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnYmi predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahmul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Dokumentácia spĺňa záldadné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného 
zákona. 

Stavebny Arad v priebehu konania nezistil 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 konani proti tomuto rozhodnutiu možno podať  
odvolanie v lehote 15 dni odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Cadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca'. 

V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie 
preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

ng. 	GURA 
pri 	tor mesta 
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Priloha: 

- 	situácia umiestnenia stavby  

Dom& sa: 

Očastrifci konania 
1. Tomáš Kondek, Školská súp. 6. 2304/23, 022 01 Čadca 
2. Andrea Kondeková, Školská súp. Č. 2304/23, 022 01 Čadca 
3. Mgr. Vladimir Dostál, Clementisova súp. č. 761/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
4. Marek Lanka, Podvysold súp. č. 8, 023 57 Podvysoká 
5. Ing. arch. Jaroslav Ondragina, U Hlugka súp. č. 1197, 022 01 Čadca 
6. žilinsIcý samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského súp. Č. 48, 011 09 
Žilina 

Ostatným účastnikom konania znamym aj neznámym vlastnikom pozemkov register "C" pare. 
6. 5218 a č. 5222 v katastrálnom úzerni. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 69 
ods. 2 stavebného zákona, vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu 
v Čadci. 

DotIcnuté orgány 
7. MsfJ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
8. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácif, Palárikova sap. Č. 91, 

022 01 Čadca 
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca 
10. Okresný úrad Čadca, pozemkovy a lesny odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
11. Severoslovenské vodáme a kanalizácie, a.s., I3ňrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 
12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto rozhodnutie musi bye vyvesené na tíradnej tabuli mesta Čadca na dobu 15 dni, posledny 
deň  lehoty vyvesenia je (Mom doručenia. 

Vyvesené dŕia: 	/. 	 Zvesené dria: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a esenie oznámenia. 

,  

I"  

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorgich predpisov 
položky 60 pfsm. a ods. 1 vo vyške 50.00 E bol zaplateny.  
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: VÚB, a.s., Čadca 	E-mail: sektretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 	Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský úrad Čadca, blamestie slobody 30, PSč: 022 01 
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OD 01 Cgca Kok 	2 x A4 

PROFS:A: 

Architektonicko - 
stavebne riešenie  
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Zastavana plocha pod objektom rodinneho domu 

Zastavana plocha pod komunikaclami 

207 m2 

SO m2 

Zastavana plocha celkovo  

+0,000 = +0,300 OD VYSKOVE3 UROVNE PRILAHLEJ CESTY PRO VSTUPE NA POZEMOK 
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257 m2 
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PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE sru 

/AZOV A NOVO STAVE!: 

RODINNY DOM  

10 0100  4201,7 
KLETAVBY  
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PROFESS čluovistEsu 
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