MES TO

Č ADCA

Nárnestie slobody 30, 022 01 Čadca

Č. j.: VD/3157/2019/Ja

V Čadci dňa 24.10.2019

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislu§ný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o Azemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskor§fch predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v spojenom tIzemnom a stavebnom konani preskamal podra § 37 a 62 stavebneho zákona žiadosf o
stavebne povolenie, ktorft dŕia 26.06.2019 podali
Pavol Privara, Hurbanova 2292/15, 022 01 Čadca,
Jarmila Privarová, Hurbanova 2292/15, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskítmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebneho
zákona
stavebné povolenie
v spojenom územnom a stavebnom konani
na stavbu
Rodinný dom
(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" pare. Č. 5708/1, 5709/1, 5710/1, 5714/2 v katastrálnom
ftzemf Čadca.
Stavba obsahuje:
Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu na pozemkoch register "C" pare. č.
5708/1, 5709/1, 5710/1, 5714/2 v katastrálnom fizemi Čadca.. Navrhovaný rodinný dom bude
nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažim . Jedná sa o drevostavbu sendvičovej kon§trukcie,
celkových pôdorysných rozmerov 12,0 x 9,0 m, zastrdená bude valbovou strechou. Hlavný vstup
do objektu bude zo sevemej strany. Vjazd na pozemok bude z fičelovej komunikácie. Napojenie
stavby na elektrickfi energiu bude jestvujficou el. NN pripojkou. Zásobovanie vodou bude
z navrhovanej vŕtanej studne. Odkanalizovanie bude do navrhovanej nepriepustnej žumpy.
Ažitková plocha RD:
obytná plocha RD:

105,80 m2
53,28 m2

Objektová skladba povorovanej stavby:
SO 01 - rodinný dom
SO 04 - vŕtaná studňa

SO 02 - spevnená plocha
SO 05 - oplotenie

SO 03 - prefabrikovaná žumpa
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 5708/1, 5709/1, 5710/1, 5714/2 v
katastrálnom fizemf Čadca tak, ako je to zakreslend v situačnom výlcrese, ktorý je silčasfou
projektovej dokutnentácie a tvorf prilohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a výškové pomery:
stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 12,0 x 9,0 m a bude umiestnená :
2,53 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 5705
4,03 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 5709/2
2,66 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 5714/1
porovnávacia rovina: ± 0,000 = Aroveri podlahy 1.NP
výška hreberia strechy : + 5,028 m od ± 0,000
itroveri upraveného terénu : -0,170 m až -1,870 m od ± 0,000
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
zásobovanie vodou - je riešené navrhovanou vŕtanou studriou na pozemku parc. Č. 5709/1
odvádzanie splaškových vôd - je riešené do navrhovanej prefabrikovanej nepriepustnej žumpy na
pozemku parc. č. 5709/1
napojenie na elektrickri energiu -je riešené jestvujitcou el. NN pripojkou z jestvujitcej skrine pri
pozemku
vykurovanie — rodinný dom bude vykurovaný el. podlahovým vykurovanim
4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorn
vypracoval Ing. Pavol Valach, Vysoká nad Kysucou 1162, 023 55 a ktord je prilohou tohto
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmit bye uskutočnené bez predchádzajficeho povolenia stavebného
ítradu.
5. Pri uskutočriovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajrice sa bezpečnosti práce a
technických zariadeni, predovšetkým vyhlišky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujri podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sAvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných &mostí a dbaf na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe buck' dodržand ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujít podrobnosti
o všeobecných technických poliadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujú
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy.
7. Počas výstavby budít dodržand všeobecnd technické požiadavky na uskutočriovania stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
8. Stavba bude dokončena najneskôr do 5 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
9. Na stavbu budri použité stavebné výrobky, ktoré spiriajú podmienky osobitných predpisov.
10.Stavebnik zabezpečf vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávneným subjektom.
11.Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. b) stavebného zákona označif stavenisko
s uvedenim potrebných ridajov o stavbe a fičastnikoch výstavby.
12.Stavebnik pred začatfm stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadeni, ich pripadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
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13. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
14. Stavba bude uskutočŕiovaná svojpomocne. Stavebny dozor bude vykonávať Ing. Pavol Valach,
Vysoká nad Kysucou 1162, 023 55 a bude zodpovedny za odborné vedenie uskutočriovania stavby.
15. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebnych prác na objekte udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy &stilt' po každom znečistení. V prípade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náldady a okamžite uviesť do
pewodného teclulického stavu.
16. Stavebníkovi budú 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 sadas Ms0 v Čadci, refer& dopravy.
17. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutym
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy fičastníkov stavebného konania.
18. Povolená stavba podlieha kolauddcii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
-

CKN 5709/1,5714/2 - orná pôda
5710/1, 5710/2 - TTP

Rozhodnutie o trvalom odfiati pornohospodárskej pôdy na &el stavby „Rodinný dom a prístup" na
pozemkoch parc.č. CKN 5708/1, 5709/1, 5710/1, 5714/2 v katastrálnom itzemí Čadca vydal Okresny
úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor dria 09.09.2019 pod Č. OU-CA-PLO-2019/012039-003.
K stavbe sa sidilasne vyjadrili dotknuti orginy:
-

Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor

Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania:
- v priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky
Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby
nezačne do 2 rokov odo diía nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zdkona Č.
71/1967 Zb. o sprdvnom konanf (sprivny poriadok) v zneni neskor§fch predpisov).
Umiestnenie stavby je v allade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou — Územnym plánom
Mesta Čadca.
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Odavodnenie:
Dria 26.06.2019 podal stavebník Pavol Prívara a Jarmila Prívarová, obaja bytom Hurbanova 2292/15,
022 01 Čadca žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemkoch
register "C" parc. Č. 5708/1, 5709/1, 5710/1, 5714/2 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným driom
bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil dna 20.08.2019 začatie stavebného konania v§etkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanovení § 61 ods. 2
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a Apiné
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 14 dní odo dria doručenia tohto oznámenia,
v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotIcnuté orgány a
organizácie svoje stanoviská.
Zároveri stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že si svoje námietky
a pripomienky môžu uplatnif na tunaj§om stavebnom úrade najneskôr v určenej lehote, 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 účastrarni konania a s dotknutými 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 - pozernkový a lesný odbor

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácii
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:
-

Pavol Prívara, Jarmila Prívarová, Luká§ Kordek, Michaela Kordeková, Ján Matys, Jana Matysová,
Ján Murčo, Ing. Pavol Valach, PhD., Lesy Slovenskej republiky, š.p., vlastníci pozemkov parc. č.
CKN 5705, 5706 v k.ú. Čadca

Námietky účastnikov neboli v konaní uplatnené.
Projektová dokumentácia stavby spĺria všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie
stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou doktunentáciou. Stavebný úrad v priebehu
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Namestie slobody 30, 022 01 Čadcal. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

n GURA
Ing.
pri átor mesta
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Poplatok:
Správny poplatok podra zákona Č. 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. 4 vo výške 30.00 E, položky 60
pism. d ods. 5 vo výške 30.00 E, celkom 110.00 E bol zaplatený.
Priloha:
-

overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie musi byr vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledny deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dria•

-W• 10. 620

Zvesené dria:

MESTO ČADCA
-61

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenies vesenie rozhodnutia.

Doruči sa:
Očastnici konania
1. Pavol Privara, Hurbanova súp. Č. 2292/15, 022 01 Čadca
2. Jarmila Privarová, Hurbanova súp. Č. 2292/15, 022 01 Čadca
3. Lukáš Kordek, Svrčinovec súp. č. 131, 023 12 Svrčinovec
4. Michaela Kordeková, Hurbanova slap. Č. 2292/15, 022 01 Čadca
5. Ján Matys, Čadečka súp. 6. 3135, 022 01 Čadca
6. Jana Matysová, Čadečka súp. č. 3135, 022 01 Čadca
7. Ján Murčo, Čadečka súp. 6. 652, 022 01 Čadca
8. Ing. Pavol Valach, PhD., Vysoká nad Kysucou súp. 6. 1162, 023 55 Vysoká nad Kysucou
/projektant, stay. dozor/
9. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP gap. 6. 8, 975 66 Banská Bystrica
10. vlastnici pozemkov pare. 6. CKN 5705, 5706 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra
§ 69 stavebného zákona
Dotknuté orgány
11. Mg) Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
12. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sap. Č. 95, 022 01 Čadca
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke srip. 6. 2927/8, 010 47 žilina

Bankovč spojenie: VOB, a.s., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200
022 01
Adresa: Mestský (wad Čadca, Ntunestie slobody 30,

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

LEG EN DA:
HRANICA POZEk1KU
JES1VUJOCE OPLOTENIE
NOVE OPLOTENIE
PRIPOJKA ELEKTRO / ZEM/
VOOOVODNA PRIPOJKA HOPE 100 32x3,0mm
KANALPRIPOJKA
STL CREW PLYNOVOD
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NTL PRIPOJKA PLYNU
aEKTROMERNA ROZVADZAZ
DOMOW ROZVADZAt
RODINNY D014—ZASTAVANA PLOCHA 128 m2 (z toho terasa 19,0 m2)
SPEVNENA PLOCHA 28+62+94=184 142
PREFABRIKOVANA 213.2UMPA 11,5m3, 3600x2900x1900mm
vRTARA ST1JDIT1A
NOVE OPLOTENIE,dtika 260 m
NOVA ELDORICKA PRIPOJKA
Revizna kanal. šachta no kanalizatnej pripoike z plostu 0N400, poklop Iiotinový 8125
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NOVOSTAVBA RODINNtHO DOMU

- akcia:
miesto výstavby:
investor :

k.0 čadca
parc. Č. 5709/1, 5714/2

Pavol Prívara a Jarmila Prívarová
Hurbanova 2292/15, 02201 &Ida)

autor :
zodp. projektant :
vypracoval :
čast :

,. ...-.. . . . . — -

ING.P. VALACH PhD.
ING.P. VALACH PhD.
ING.P. VALACH PhD.

ARCHITEKTONICKO—STAYONt RIEŠENIE

obsah :

SITUACIA(osadenie)

KOTOVANE V MM
dbtum :
stupeh :
formát :
mierka :
objekt :

05/2019
SP
2 x A4
1 .500
S01
číslo výkresu :

A00

