
M E s T o v

C A D c A
Č. j.: VD/3813/2017/Ja V Čadci dňa 28.06.2017

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o
stavebné povolenie, ktorú dňa 26.04.2017 podali

Ing. Daniel Babuliak, Drahošanka 1501, 022 01 Čadca,
Anna Babuliaková, Kukučínova 33/16, 022 01 Čadca

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného
zákona

stavebné povolenie

v spojenom územnom a stavebnom konaní

na stavbu

Rodinný dom

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 7565/3 v katastrálnom území Čadca.

Stavba obsahuje:

Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu na pozemku register "C" parc. Č. 7565/3
v katastrálnom území Čadca. Navrhovaný rodinný dom bude podpivničený, s dvomi nadzemným
podlažiami. Jedná sa o murovanú stavbu pôdorysných rozmerov 11,53 x 11,68 m, zastrešená bude
sedlovou strechou. Hlavný vstup do objektu bude z juhozápadnej strany. Vjazd bude z cesty
IlI/20 16. Napojenie stavby na elektrickú energiu, plynovod, vodovod a kanalizáciu je riešené
navrhovanými prípojkami z verejných rozvodov inžinierskych sietí.

úžitková plocha: 321,79 m2

obytná plocha: 116,23 m2

Objektová skladba povoľovanej stavby:

SO 01 - rodinný dom
SO 02 - spevnené plochy a terasa
SO 03 - vodovodná prípoj ka
SO 04 - kanalizačná prípojka
SO 05 - plynová prípoj ka
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 7565/3 v katastrálnom území Čadca tak,
ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a tvorí
prílohu tohto rozhodnutia.

2. Polohové a výškové pomery:

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 11,53 x 11,68 m a bude umiestnená:

2,00 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 7560/2
11,60 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 7565/2
3,00 m od hranice s miestnou komunikáciou (parc.č. CKN 7558)
8,47 m od hranice s cestou III/2016 (parc.č. CKN 801511)

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

výška hrebeňa strechy: + 7,725 mod ± 0,000

úroveň upraveného terénu: -0,140 až -2,690 m od ± 0,000

3. Napojenie stavby na inžinierske siete:

zásobovanie vodou - je riešené navrhovanou vodo vodnou prípojkou z verejného vodovodu, podľa
PD odsúhlasenej správcom siete SEVAK, a.s. dňa 18.05.2017 pod č. 017010543 a overenej
v stavebnom konaní

odvádzanie splaškových vôd - je riešené navrhovanou kanalizačnou prípojkou do verejnej
kanalizácie, podľa PD odsúhlasenej správcom siete SEVAK, a.s. dňa 18.05.2017 pod č. 017010543
a overenej v stavebnom konaní

napojenie na elektrickú energiu - je riešené navrhovanou el. NN prípojkou na el. sieť
z jestvujúceho elektrického rozvádzača, ktorý sa už nachádza na pozemku

napojenie na plynovod - je riešené navrhovanou plynovou prípojkou z jestvujúcej plynomemej
skrinky, ktorá sa už nachádza na pozemku

vykurovanie - rodinný dom bude vykurovaný teplovodne podlahovým kúrením, zdrojom tepla
bude plynový kotol umiestnený v kotolni ba 1.PP, doplnkovým zdrojom tepla bude krb
umiestnený v obývacej miestnosti, povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušiavydalo
mesto Čadca dňa 14.06.2017 pod č. ŽP-4442/2017/MZZO-PS

4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú
vypracoval Ing. Marcel Zsóka, J. Král'a 48/43,93601 Šahy a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia,
prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 'i'-

technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.

6. Pri stavbe budú dodržané ustanoveniavyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu ao všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú
požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.

7. Počas výstavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovania stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.

8. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spÍňajú podmienky osobitných predpisov.



Č.sp. VD/3813/2017/Ja - Č.z. VD13065 1/20 17/Ja str. 3

10. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach.

11. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povol'ovanej stavby oprávneným subjektom.

12. Stavebník je povinný podľa § 43i ods. 3 písm. c) stavebného zákona označiť stavenisko
s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

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

14. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

15. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Pavol Kozák,
Raková 1260, 023 51 Raková a bude zodpovedný za odborné vedenie uskutočňovania stavby.

16. 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 náklady a okamžite uviesť do
pôvodného 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 plôch a miestnej
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebník povinný pred
realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, referát dopravy.

18. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastníkov stavebného konania.

19. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a
prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných predpisov o
náhrade škody

20. Dodržat' podmienky Okresného úradu Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
uvedené v stanovisku č. OU-CA-OCDPK-2016/014192-002 zo dňa 24.05.2017:

Rešpektovať ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb., ako aj § 20 vyhl. č. 35/1984 Zb.

Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy iným
než zvyčajným spôsobom je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na
zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 zák. č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhl. č.
35/1984 Zb. Stavebník je povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia.

Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu
premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie
na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7
zák. č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách, kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné komunikáciu
uzavrieť.

Pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného pozemných
komunikácií II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o udelenie
výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme predmetných komunikácií v zmysle
§ 110ds. 2 zák. č. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách.
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Pri zriaďovaní vjazdu z cesty II. alebo III. triedy k predmetnej stavbe je stavebník povinný
požiadať OU CA OCDPK osobitnou žiadosťou o Rozhodnutie o povolení zriadenia vjazdu
z komunikácie II. alebo III. triedy v zmysle § 3b ods. 1 zákona Č. 135/1961 Zb. a § 1 vyhlášky
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny
orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II.
a II. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) zákona Č. 135/1961 Zb.

21. Dodržať podmienky Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, uvedené v stanovisku Č.

004120 17/SAUCCA-142 zo dňa 27.06.2017 a v stanovisku Č. 00412016/SAUCCA-143 zo dňa
27.6.2017:

Stavba bude umiestnená na pozemku žiadateľa v súlade s predloženou projektovou
dokumentáciou. Stavbou nebudú zmenené šírkové ani rozhľadové pomery cesty.

Vzhl'adom na osadenie stavby musí stavebník strpieť činnosť údržby SC ŽSK bez nároku na
kompenzáciu za prípadnú škodu spôsobenú pri údržbe cesty.

Oplotenie bude osadené za telesom cesty, na pozemku žiadateľa.

Dvere brány sa budú otvárať výlučne smerom od vozovky cesty.

Vjazd z cestnej komunikácie na pozemok investora bude max. 6 m široký, vjazd realizovať
v zmysle STN 736101. Zriadením vjazdu nebude narušený odvodňovací systém cesty.

Vjazd napojiť v nivelete spevnenej krajnice s pozdlžnym sklonom min. 2% od cesty z dôvodu, aby
bolo zabránené vytekaniu vody na vozovku. V prípade nedodržania tejto podmienky je potrebné
v mieste napojenia vjazdu na cestu osadiť odvodňovací žľab, ktorý bude vyústený do priľahlej
priekopy.

Konštrukciu vjazdu zhotoviť bezprašnou technológiou (betón, dlažba, ABS ...).

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

Žiadateľ je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie odvodňovacieho systému a vykonávať jeho
údržbu.

V zmysle zákona Č. 135/1961 Zb., bude vjazd vo vlastníctve žiadateľa a žiadateľ je povinný na
základe vydaného rozhodnutia zabezpečovať jeho funkčnosť počas prevádzky.

Žiadateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie vjazdu.

V prípade stavebných úprav cesty, pri ktorých bude potrebná úprava vjazdu, bude náklady s tým
spojené hradiť v plnom rozsahu stavebník, resp. užívateľ stavby

Stavebné práce spojené s realizáciou pretlaku a výstavbou vjazdu budú realizované v mesiacoch
apríl až október kalendárneho roka.

Stavebník urobí také stavebné opatrenia, aby eliminoval prípadné škody, ktoré mu môžu vzniknúť
pri výkone zimnej údržby cesty. Stavebník si je vedomý zvýšených vlastných nákladov na údržbu
z titulu výkonu zimnej údržby.

Stavebné práce spojené s realizáciou pretlaku, vjazdu a stavby nesmú obmedziť plynulosť
a bezpečnosť cestnej premávky na ceste (výstavbu realizovať z pozemku investora a neskladovať
materiál na ceste).

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

V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí, jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
Ak táto činnosť nebude zjeho strany zabezpečovaná, tak čistenie vykoná správca cesty na náklady
vlastníka (žiadateľa).
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Ak dôjde poškodeniu vozovky stavebnou činnosťou, stavebník zabezpečí opravu vozovky
v rozsahu určenom správcom cesty. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie vozovky
a cestného telesa si vyžadujeme záruku 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia správcom cesty.

Ukončenie prác je stavebník povinný ohlásiť správcovi cesty do 3 dní od ich ukončenia.

V prípade potreby dočasného dopravného značenia je potrebné požiadať OR PZ, ODI Čadca.

Realizáciou pretláčacích prác nesmie dôjsť k narušeniu vozovky cesty ajej súčasti.

Pretláčanie cestného telesa realizovať kolmo na os cestnej komunikácie, híbka pretlaku bude min.
1,0 m od nivelety priekopy

Štartovaciu a montážnujarnu osadiť mimo cestné teleso, min. 1,0 m za hranicu cestného pozemku.

Výkopovú zeminu z pretlaku, štartovacej a montážnej jamy umiestniť mimo cestné teleso a
nepoužiť na spätný zásyp.

Po zrealizovaní prác musia byť terénne úpravy uvedené do pôvodného stavu azachované funkčné
odvodnenie cestného telesa.

Práce spojené s realizáciou prípojky nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na
ceste.

22. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

CKN 7565/3 - záhrada

Stanovisko k pripravovanému zámeru stavby "Rodinný dom" na poľnohospodárskej pôde
v katastrálnom území Čadca na pozemku parc. č. CKN 7565/3 vydal Okresný úrad Čadca-
pozemkový a lesný odbor pod č. OU-PLO-2017/005937-002 dňa 03.05.2017.

K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor, MsÚ Čadca, oddelenie
životného prostredia a odpadového hospodárstva

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky ani pripomienky.:,~~

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou - Územný plán mesta
Čadca.
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Odôvodnenie:

Dňa 26.04.2017 podal stavebník Ing. Daniel Babuliak, bytom Drahošanka 1501,022 01 Čadca a Anna
Babuliaková, bytom Kukučínova 33/16, 022 01 Čadca žiadost' o vydanie stavebného povolenia na
stavbu "Rodinný dom" na pozemku register "C" parc. č. 7565/3 v katastrálnom území Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil dňa 12.05.2017 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 08.06.2017,0 výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že si svoje prípadné námietky
a pripomienky k povoľovanej 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 hľadísk uvedených
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným
zákonom, predpismi vydanými najeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviska oznámili:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor, MsÚ Čadca, oddelenie
životného prostredia a odpadového hospodárstva

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

Účastníci konania:

Ing. Daniel Babuliak, Anna Babuliaková, Ing. Pavol Kozák, Margita Kyzeková, Pavol Mičkech,
Ing. Marcel Zsóka, vlastníci pozemku parc. č. CKN 7560/2 v k.ú. Čadca, Žilinský samosprávny
kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Projektová dokumentácia stavby splňa 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 odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30,02201 Čadca/o V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ..;?-taJl)tJ . Zvesené dňa: .

" .

li~ll~ v
II~\lt MESTO CADeJ
Ľ: -61·

..................................................................... ~~ .
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyveseniea~nie rozhodnutia.

--

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky 60 písm. a ods. 1 vo výške 50.00 € bol zaplatený.

Príloha:

overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Ing. Daniel Babuliak, Drahošanka súp. č. 1501,02201 Čadca
2. Anna Babuliaková, Kukučínova súp. č. 33/16,02201 Čadca
3. Ing. Pavol Kozák, Raková súp. č. 1260,023 51 Raková /stavebný dozor/
4. Margita Kyzeková, Podzávoz súp. č. 2111, 022 01 Čadca
5. Pavol Mičkech, Podzávoz súp. č. 1914,02201 Čadca
6. Ing. Marcel Zsóka, J. Kráľa súp. č. 48/43, 936 01 Šahy /projektant/
7. vlastníci pozemku parc. č. CKN 7560/2 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podÍa § 69
stavebného zákona
8. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48,011 09 Žilina

Dotknuté orgány
9. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
10. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova súp. č. 91,
02201 Čadca
11. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960,01057 Žilina

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 DIČ: 2020552974 č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol
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E_J NOVOSTAVBA RODINNt'HO DOMU

I I SPEVNENE PLOCHY

C..J ZELENE PLOCHY

OOVODnOVAC! ZLAB 200X200 MM

OPLOTENIE - MUROVAN1 S DREVENOU V1Pl~OU

OPLOTENIE- PLETIVO

JESTVUJúCE VZDUSNE NN VEDENIE

PR!POJKA NN

KANALIZAc IA SPLASKOVA DN 300 SEVAK

PR lPOJKA KANALlZAC IE DN 150

DA ZOO VA KANALIZAC IA DN 150

NTL PLYNOVOD V ZEMI PE O 32
VODOVOD SEVAK

VODOVODNA PRIPOJKA Z HOPE 100 SDR 11 PN 16 O 32 x 3 MM

RM E:1 MERANIE NN JESTVUJúCE

RS O REVIZNA KANAL. SACHTA

KS O JESTVUJUCA KANALlZACNA SACHT A

vS O VODOMERNA SACHTA

DS O SACHTA DA2DOVEJ KANALIZACIE

VJ o VS IAKOVAC IA JAMA 3000 X 2000/ 2000 ~M
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,,$

7558

-----.
+ j-~,,<0

- -c~-,f

MILOSOV A • • CADACA

--------
=--=- ~7 ~--=--/'

&- /
~ /
/ $r-l--=--

---'- ~ -

--

-~----
- --- "'C'--.:::::, -

\
~~

>< v

<-,C

___ , .•.--1-

--- --- -E-C

• _._.- ---~ ,... .•.- ~E--.--<

-~~
• -- -- _ •••• d:!-,Q

Autor projektu:

Miesto stovuy. v .•" v'

Objekt: RODINNÝ DOM

Profesia:

ARCHITEKTÚRA
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