MES TO

Č ADCA

Ndmestie slobody 30, 022 01 Čadca

Č. j.: VD/1514/2019/Ja

V Čadci dňa 04.06.2019

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prfslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o ilzemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v spojenom fizemnom a stavebnom konani preskúmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosf o
stavebné povolenie, ktorú dria 11.03.2019 podalii
Kristina Hlavovi, Čadaka 2826, 022 01 Čadca,
Jakub Mitter, Čadečka 576, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskAmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom tizemnom a stavebnom konani
na stavbu

Rodinný dom
(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 6146, 6150, 6155 v katastrálnom fizemi Čadca.
Stavba obsahuje:
Projektová dokumentácia ridi výstavbu rodinného domu na pozemkoch register "C" pare. 6. 6146,
6150, 6155 v katastrálnom fizemi Čadca. Navrhovaný rodinný dom bude nepodpivničený,
s jedným nadzemným podlažim a obytným podkrovim . Jedná sa o murovaml stavbu , celkových
pôdorysných rozmerov 14,90 x 12,00 m, zastrdená bude kombinovanou pultovou strechou.
Hlavný vstup do objektu bude z južnej strany. Vjazd bude z miestnej komunikácie. Napojenie
stavby na elektrickú energiu, vodovod, kanalizáciu a plynovod bude riešené navrhovanými
pripojkami z verejných rozvodov.
175,13 m2
ítžitková plocha RD:
obytná plocha RD:

108,26 m2

Objektová skladba povol'ovanej stavby:
SO 01 - rodinný dom
SO 02 - el. NN pripojka
SO 04 - kanalizačná pripojka SO 05 - plynová pripojka

SO 03 - vodovodná pripojka
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujii tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozernku register "C" parc. č. 6146, 6150, 6155 v katastrálnom íizemi
Čadca tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je sfičasťou projektovej dokumentácie
a tvori prflohu tohto rozhodnutia
2. Polohové a výškové pomery:
stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 14,90 x 12,00 m a bude umiestnená :
4,23 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 6147
9,41 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 6153/1
7,53 mod hranice s pozemkom parc.č. CKN 6151
porovnávacia rovina: ± 0,000 = &oval podlahy 1.NP
výška hrebeňa strechy : + 6,400 m od ± 0,000
ňroveň upraveného terénu : -0,350 m od ± 0,000
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
zásobovanie vodou - je riešené navrhovanou vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu, podra
PD odsalasenej správcom siete SEVAK, a.s. cilia 15.05.2019 pod 6. 019011861
odvádzanie splaškových vôd - je riešené navrhovanou kanalizačnou prfpojkou do verejnej
kanalizácie, podra PD odsiihlasenej správcom siete SEVAK, a.s. diia 15.05.2019 pod
Č. 019011861
napojenie na elektrickii energiu - je riešené navrhovanou el. NN pripojkou podra PD odsiihlasenej
správcom siete Stredoslovenská distribučná, a.s. dňa 05.04.2019 pod Č. 4300108207
napojenie na plynovod - je riešené navrhovanou plynovou pripojkou podra PD odsíihlasenej
správcom siete SPP-distribňcia, a.s. dim 11.04.2019 pod č. TD/PS/0066/2019/Ki
vykurovanie — rodinný dom bude vykurovaný kotlom na pevné palivo umiestneným v tech.
miestnosti na 1.NP, dopinkovým zdrojom tepla bude plynový kotol umiestnený taktiež v tech.
miestnosti, sahlas na zriadenie MZZO vydalo Mesto Čadca dim 14.05.2019 pod č. 2P2440/2019/MZZO-PS
4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorfi
vypracoval Ing. Peter Časnocha, Čierne 739, 023 13 Čierne a ktorá je prflohou tohto rozhodnutia,
pripadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajíiceho povolenia stavebného ňradu.
5. Pri uskutočňovani stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajíice sa bezpečnosti práce a
technických zariadeni, predovšetkým vyhlášky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sňvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnostf a dbať na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe buck' dodržané ustanovenia vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujii
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné teclInické normy.
7. Počas výstavby bud' dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovania stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
8. Stavba bude dokončená najneskôr do 5 rokov odo dim nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
9. Na stavbu budil použité stavebné výrobky, ktoré spiňajil podmienky osobitných predpisov.
10.Stavebnik zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávneným subjektom.
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11. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. c) stavebného zákona označiť stavenisko
s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a dčastnikoch výstavby.
12. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadeni, ich pripaddi ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
13. Stavebnik je povinný oznámiť stavebnému úradu termin začatia stavby.
14. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť stavebnému uradu
zhotovitera stavby najneskôr pred začatfm stavby. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby
bude zodpovedný zhotoviter.
15. Dodržať podmienky SEVAK, a.s. uvedené v stanovisku Č. 019011961 zo &la 15.05.2019:
Stavebnik pred zahdjenim zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedeni, ktoré sa
nachadzajil v záujmovom fizemi (aj napájacie potrubia) a zabezpeči, aby pri realizácii VP bola
dodržaná STN 73 6005 pri silbehu a križovani VP a KP s ostatnými vedeniami.
Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečime iba do kapacity vodovodnej siete
a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka plati tiež pri použiti tlakových splachovačov
a iných tlakových vaitorných zdravotechnických zariadeni.
Pre hodnotenie dodávky vody (kvality, množstva a tlaku vody) pre riešený objekt bude vzhradom
na dižku pripojky 38,9 m rozhodujike miesto - bod napojenia na verejný vodovod. Z dôvodu
zabezpečenia dodávky hygienicky nezávadnej vody odpornčame výmenu naakumulovanej vody
v potrubi realizovať odpigťanim cez uzdver (kohíitik) na VP a osadenim zariadenia na dodatočnú
dezinfekciu vody.
Fakturačný vodomer a navŕtavaci pás dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo
vodomernej zostave na time typ SEVAK, a.s.
V pripade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuternosti resp. priestorov umiestnených pod
Arovriou poklopov na VK je nutné v zmysle STN EN 13564-1 tieto priestory zabezpečif vhodným
zariadenim zabrariujAcim zaplaveniu z kanalizačných potrubi (napr. spatné klapky).
Samotné napojenie na verejný vodovod a splaškovd kanalizáciu je podmienené vybavenim
Žiadosti o zriadenie vodovodnej pripojky a podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody. Tlačivá
a potrebné informácie pre zriadenie VP a KP poskytne prislušný zamestnanec SEVAK a.s., na
Zákaznickom centre.
Fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na základe osadeného hlavného fakturačného
meradla v správe a majetku SEVAK a.s. žilina od dátumu realizácie pripojok.
Napojenie VP na verejný vodovod a KP na verejnú kanalizáciu vykonávajú pracovníci našej
spoločnosti z materiálov použivaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávať zásahy na
zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie nie je cudzim dovolené. Tieto zásahy môžu
vykonávať len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu
K terminu realizácie vodovodnej a kanalizačnej pripojky musi mat' žiadater vybudovanú prípojku
vo vzdialenosti cca 1 - 1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod a aod miesta zallstenia do
verejnej kanalizácie.
Tlakovil skilšku vodovodnej pripojky zrealizovať podra STN EN 805 a slalšku vodotesnosti
kanalizačnej pripojky zrealizovať podra STN EN 1610. Celá kanalizačná pripojka musf byť
vybudovaná ako vodotesná.
V zmysle zákona 6. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastnik
vodovodnej prípojky a kanalizačnej pripojky povinný zabezpečiť opravy a Adržbu vodovodnej
a kanalizačnej pripojky na vlastné náklady.
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16. Dodržaf podmienky Mesta Čadca - referátu dopravy:
-

Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu likvidovaf na vlastnom pozemku tak, aby nevytekali
na miestnu komunikáciu.
Vjazd zrealizovaf podra projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom
konani.
Zachovaf jestvujúce odvodnenie komunikácie.
Vjazd napojif v nivelete jestvujúcej komunikácie.

17. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistif po každom znečistenf. V prfpade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náldady a okamžite uviesf do
pôvodného technického stavu.
18. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžif iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred
realizáciou vyžiadaf si súhlas MsÚ v Čadci, referát dopravy.
19. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovae práva a právom chránené
záujmy fičastnikov stavebného konania.
20. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajfieho využitia pozemkov:
-

CKN 6150 - záhrada
6155 - orná pôda

Stanovisko k pripravovanému zámeru stavby „Rodinný dom a pristup" na pornohospodárskej pôde na
pozemkoch parc. Č. CKN 6150, 6155 v katastrálnom územi Čadca vydal Okresný úrad Čadca pozernkový a lesný odbor dria 18.03.2019 pod č. OU-CA-PLO-2019/004284-002.
K stavbe sa síihlasne vyjadrili dotknuté orginy:
-

Mse Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva; Okresný Arad Čadca pozemkový a lesný odbor; Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská
distribučná, a.s.; SPP - distribúcia, a.s.

Rozhodnutie o niunietkach fičastnikov konania:
- v priebehu konania neboli zo strany účastnikov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky
Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebndho zákona platnosf, ak sa s uskutočnenim stavby
nezačne do 2 rokov odo dŕia nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf(§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov).
Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou — územným plánom
Mesta Čadca.
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Odiivodnenie:
Dria 11.03.2019 podal stavebnik Kristina Hlavová, bytom Čadečka 2826, 022 01 Čadca a Jakub
bytom Čadečka 576, 022 01 Čadca žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Rodinný dom" na pozemkoch register "C" parc. č. 6146, 6150, 6155 v katastrálnom územi Čadca.
Uvedeným Mom bolo začaté spojené fizemné a stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil dria 06.05.2019 začatie stavebného konania všetkým známym fičastnikom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovanfm na 29.05.2019, o výsledku ktorého bol spisaný záznam.
Zároveri stavebný úrad upozornil fičastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje námietky
a pripomienky môžu uplatnif na tunajšom stavebnom úrade najneskôr pri tomto ústnom pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadat'.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosf z hradisk uvedených
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 záujmy chránené stavebným
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviska oznámili:
-

Msú Čadca, oddelenie životndho prostredia a odpadového hospodárstva; Okresný úrad Čadca pozemkový a lesný odbor; Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská
distribučná, a.s.; SPP - distribúcia, a.s.

Stavebný úrad zaistil vzájoinný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii
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.
Učastnici konania:
-

Kristina Hlavová, Jakub Mitter, Ing. Peter Časnocha, vlastnici pozemkov parc. č. CKN 6147, 6151,
6153/1, 6156/2, 14677/1 v k.ú. Čadca

Námietky fičastnikov neboli v konani uplatnené
Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie
stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 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 6. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat'
odvolanie v lehote 15 dni odo di% 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 preskfunaterné súdom po vyčerparif riadnych opravných prostriedkov.

ng. rvWn GURA
pri tor mesta
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Poplatok:
Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskoršich predpisov
položky 60 písm. a ods. 1 vo výške 50.00 bol zaplatený.
Príloha:
-

overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie mug byr vyvesene na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň
vyvesenia je dňo doručenia.
Vyvesené

' •

ICJ

Zvesené

\)
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a 'itesenie rozhodnutia.

Dorn& sa:
I:Jčastníci konania
1.Kristína Hlavovd, Čadečka súp. Č. 2826, 022 01 Čadca
2. Jakub Mitter, Čadečka súp. Č. 576, 022 01 Čadca
3. Ing. Peter Časnocha, Čieme súp. 6. 739, 023 13 Čierne /projektant/
4. vlastníci pozemkov parc. č. CKN 6147, 6151, 6153/1, 6156/2, 14677/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa
verejnou vyhláškou podra § 69 stavebného zákona
Dotknuté orgány
5. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
6. Msú Čadca, referát dopravy
7. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. '6. 95, 022 01 Čadca
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina
9. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke gap. č. 2927/8, 010 47 žilina

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Bankovč spojenie: V1:113, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200
Adresa: Mestsky 6rad Čadca, Namestie slobody 30, PSe: 022 01

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

Obec: ČADCA
Katastrálne územie: Čadca
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