
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/2758/2018/Ja 	 V Čadci din 06.09.2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prfslugný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorgich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom územnom a stavebnom konanf presktimal podra § 37 a 62 stavebného zákona liadosť  o 
stavebné povolenie, ktord diia 01.06.2018 podal 

Ing. Pavol Kubjatko, Čadečka 522, 022 01 Čadca 

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

stavebné povolenie 

v spojenom tizemnom a stavebnom konani 

na stavbu 

Rodint dom 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. 6. 10610, 10611, 10612, 10613, 10614 v 
katastrdlnom územi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

- 	Projektová dokumentácia riegi výstavbu rodinného domu na pozemkoch register "C" pare. Č. 
10610, 10611, 10612, 10613, 10614 v katastrálnom azemi Čadca. Navrhovaný rodinný dom bude 
podpivničený, s jedným nadzemným podlažfm. Jedná sa o murovanit stavbu nepravidelného tvaru 
celkových pôdorysných rozmerov 19,20 x12,55 m, zastregená bude pultovou strechou. Hlavný 
vstup do objektu bude zo severozápadnej strany. Vjazd bude z miestnej komunikácie. Napojenie 
stavby na elektrickfi energiu bude riegené navrhovanou NN pripojkou , zásobovanie vodou bude zo 
studne a odkanalizovanie bude do žumpy. 

fižitková plocha RD: 	313,51 m2  

obytná plocha RD: 	94,32 m2 
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Objektová skladba povol'ovanej stavby: 

SO 01 - rodinny dom 
SO 02 - vodovodná pripojka - studria 
SO 03 - kanalizačná pripojka - žumpa 
SO 04 - elektrická NN prfpojka 
SO 05 - oplotenie 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozernku register "C" pare. 6. 10610, 10611, 10612, 10613, 10614 v 
katastrálnom rizetni tadca tak, ako je to zalcreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou 
projektovej dokumentácie a tvori prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery: 

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 19,20 x12,55 m a bude umiestnená : 

14,10 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 10615/2 
25,30 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 10606 
8,00 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 10609 
3,53 m od hranice s miestnou konlimikáciou (parc.č. CKN 9565/2) 

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

vyška hreberia strechy : + 5,300 m od ± 0,000 

firoveri upraveného terénu : -0,100 m až -3,100 od ± 0,000 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

zásobovanie vodou - je riešené navrhovanou vodovodnou pripojkou z vŕtanej studne na pozemku 
stavebnika, stavba studne bude povolená samostatným povolenrin prislušnym gpecialnym 
stavebným &adorn (Mesto Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva), 
stavebnik ku kolaudácii stavby predloži stavebnému úradu doklad o zásobovani stavby rodinného 
domu pitnou vodou. 

odvádzanie splaškových vôd - je riešené navrhovanou kanalizačnou pripojkou do nepriepustnej 
žumpy na pozemku stavebnfka 

napojenie na elektrickir energiu - je riešené navrhovanou el. NN pripojkou na el. sief, podra PD 
odsffilasenej správcom siete SSE-Distribírcia, s.s. dria22.05.2018 pod 6. 4300086510 a overenej 
s stavebnom konani • 

vykurovanie — rodinny dom bitde vykurovany nizkoteplotným podlahovym a radiátorovym 
syst6mom, zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo typ vzduch/voda, dopinkovým zdrojom tepla bude 
krb umiestnené v obývacej miestnosti 

4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorn 
vypracoval Ing. Tomáš Hoštak, Horny Vadičov 6, 023 45 a ktorá je prflohou tohto rozhodnutia, 
prfpadné zmeny nesmír byť  uskutočnen6 bez predchadzajaceho povolenia stavebného úradu. 

5. Pri uskutočtiovani stavby je nutné dodržiavať  predpisy tykajace sa bezpečnosti práce a 
technických zariadenf, predovšetkym vyhlášky 6. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujil podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sírvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorych pracovnych činnosti a dbať  na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 

6. Pri stavbe budll dodržand ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujil podrobnosti. 
o všeobecných technických požiadavkách na vystavbu a o všeobecnych technických požiadavkách 
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na stavby uživand osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujú 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prfslušné technické normy. 

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

8. Stavba bude dokončeni najneskôr do 5 rokov odo (Ma nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

9. Na stavbu budit použité stavebné výrobky, ktoré spiliajít podmienky osobitných predpisov. 

10. Stavebnik zabezpečf vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávnenýrn subjektom. 

11. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. c) stavebného zdkona označiť  stavenisko 
s uvedením potrebných Adajov o stavbe a fičastnikoch výstavby. 

12. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni 
a zariadeni, ich pripadnít ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

13. Stavebnik je povinný oznámiť  stavebnému ítradu termin začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočtiovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávaf Ing. Anton Sabela, 
Nižná Korna sdp. č. 757, 023 21 Korna a bude zodpovedný za odborné vedenie uskutočŕiovania 
stavby. 

15. Stavebnik je povinný v sítvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečisteni. V pripade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť  do 
pôvodného technického stavu. 

16. Stavebnikovi buck' ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác 	iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v sítvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred 
realizáciou vyžiadať  si sthlas Mse v Čadci, referát dopravy. 

17. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez síthlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy Ačastnikov stavebného konania. 

18. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

- 	CKN 106112, 10613, 10614 - trvalé trávne porasty 

CKN 10610, 10611 - orná pôda 

Rozhodnutie o trvalom odŕiatf pornohospodárskej pôdy na Ačel stavby „Rodinný dom" v katastrálnom 
fizemi Čadca na pozemkoch parc. Č. CKN 10610, 10611, 10612, 10613, 10614 vydal Okresný Arad 
Čadca — pozemkový a lesný odbor Ma 03.08.2018 pod č. OU-PLO-2018/009005-003. 

K stavbe sa síihlasne vyjadrili dotknuté orgány: 

- 	Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.; Okresný ítrad Čadca, pozemkový a lesný odbor 

Rozhodnutie o námietkach igastnikov konania: 

- 	v priebehu konania neboli zo strany fičastnfkov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky. 
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Upozornenie: 

Stavebné povolenie strdca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenim stavby 
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byť  začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov). 

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou Azemnoplánovacou dokumentáciou — Územný plán mesta 
Čadca. 

Odlivodnenie: 

DM 01.06.2018 podal stavebnik Ing. Pavol Kubjatko, bytom Čadečka 522, 022 01 Čadca žiadosť  o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemkoch register "C" pare. č. 10610, 
10611, 10612, 10613, 10614 v katastrálnom Azemi Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté spojené 
Azemnd a stavebné konanie. 

Pretože žiadosť  nebola Apind a neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné pre jej riadne 
a sporahliv6 posAdenie, di% 22.06.2018 bol stavebta vyzvaný na dopinenie svojho návrhu a konanie 
bolo prerušen6. Návrh bol dopinený di% 10.07.2018. 

Stavebný Arad oznámil &la. 30.07.2018 začatie stavebného konania všetkým znárnym Ačastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný Arad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre máme a žiadosť  poskytovala dostatočný podklad pre riadne a 41116 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň  stanovil lehotu 7 cirí odo dŕia doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu Ačastnici konania uplatniť  svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konani preskAmal predložerni žiadosť  z hradisk uvedených 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s Ačastnikmi konania a s dotknutými orgánmi a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanfm nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

- 	Stredoslovenská energetika - DistribAcia, a.s.; Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor 

Stavebný Arad zaistil vzájoinný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre 
napojenie do sietf technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Očastnici konania: 

- 	Ing. Pavol Kubjatko, Trig. Tomáš Hošták, Ján Kašik, MUDr. Marta Kašíkovd, Ing. Anton Sabela, 
vlastnici pozemkov parc. Č. CKN 10606, 10607, 10608, 10609, 14810/1, 14811 v k.ú. Čadca 

Námietky Ačastnikov neboli v konanf uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie 
stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný Arad v priebehu 
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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Poučenie o odvolani: 

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 Arad v Cadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je 
toto rozhodnutie preslalmaterné sildom po vyčerpaní riadnych opravných pro striedkov. 

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 E, položky 60 písm. d ods. 5 vo výške 30.00 E, celkom 
80.00 bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projelctová dokumentácia 
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Toto rozhodnutie musi byr vyvesené na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deri 
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa: 	 171 f: 1 g 	 Zvesené dňa: 	  

*MESTO leADCA 
-61- 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie' z senie rozhodnutia. 

Doruči sa: 

Očastnici konania 
1. Ing. Pavol Kubjatko, Čadečka súp. č. 522, 022 01 Čadca 
2. Ing. Tomáš Hošták, Horný Vadičov súp. č. 6, 023 45 Horný Vadičov 
3. Ján Kašik, Drahošanka súp. '6. 3076, 022 01 Čadca 
4. MUDr. Marta Kašiková, Drahošanka súp. č. 3076, 022 01 Čadca 
5. Ing. Anton Sabela, Nižná Korňa súp. 6. 757, 023 21 Korňa 
6. vlastnici pozemkov pare. č. CKN 10606, 10607, 10608, 10609, 14810/1, 14811 v k.ú. Čadca 
doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 69 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
7. MsÚ Čadca, oddelenie livotného prostredia a odpadového hospodárstva 
8. MsÚ Čadca, referdt dopravy 
9. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lest)* odbor, Palárikova sap. 6. 95, 022 01 Čadca 
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: VOB, a.s., Čadca 	E-mail: selcretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Z. 1: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestský &ad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01 
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