MES TO

Č ADC A

Nimestie slobody 30, 022 01 Čadca

Č. j.: VD/1565/2018/Ja

V ČL'adci diia 11.05.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prfslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o ázeinnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v
stavebnom konanf preskáma1 podra § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dria
07.03.2018 podali
Lenka Pazderková, Mierovi 2147/8, 022 01 Čadca,
JUDr. Michal Roštár, Komenskiho 134/10, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na záldade tohto preskilmania vydáva podra § 66 stavebného zákona
stavebn č povolenie
na stavbu
Stavebnč tipravy bytu č. 18
(d'alej len "stavba") v bytovom dome siip. č. 104, na pozemku register "C" parc. Č. 3325 v
katastrálnom Azemi Čadca.
Stavba obsahuje:
-

stavebné Apravy spočivajú vo vytvoreni nového dverného otvoru rozmerov 800 x 2020 mm v
nosnej panelovej stene hr. 150 mm podra predloženého statického posudku

Pre uskutočnenie stavby sa určujii tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorú
vypracoval Ing. Pavol Valach, PhD., Okružná 689/5, 022 04 Čadca a ktorá je prilohou tohto
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmil byt' vykonand bez predchidzajikeho povolenia stavebného
úradu.
2. Pri uskutočftovanf stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce a technických
zariadeni, najma vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeni pri
stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri uskutočilovani musia byt' dodrlané prislušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby uživand osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie a prislušné technické normy.
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4. Stavba bude ukončend najneskôr do 2 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5. Odpad vzniknutý počas realizkie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovat množstvo vzniknutého odpadu a zdkonný
spôsob jeho likviddcie.
6. Stavebné prace buck' prevddzané počas pracovných dni v čase od 08:00 - 18:00 hod.
7. Odpadovd suť a nepotrebný materiál sa nesmie uskladriovať do smetných nddob.
8. Znečistené spoločné priestory /schodisko, chodba, vstup/ čistif denne po ukončeni prdc.
9. Pri prestavbe nesmie dôjsť k porušeniu statiky bytu alebo bytového domu.
10.Dodržať podmienky zákona Č. 182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a bytových priestorov, v zneni
noviel.
11.V uvedenom bytovom dome riešiť na vývesnej tabuli vyvesenim povolenia stavebného firadu
a stanoviska sprdvcu.
12.Na stavbu buck' použité stavebné výrobky, ktoré spiriajú podmienky osobitných predpisov.
13.Stavebnik je povinný oznámiť stavebnému firadu termin začatia stavby.
14.Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť stavebnému firadu
zhotovitera stavby najneskôr pred začatim stavby. Za odborné vedenie uskutočŕiovania bude
zodpovedný zhotoviter.
15.Povolend stavba podlieha kolaudácii.
Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania:
-

v priebehu stavebného konania neboli zo strany ričastnikov konania vznesené žiadne ndmietky ani
pripomienky

Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenim stavby
nezačne do 2 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona 6.
71/1967 Zb. o sprdvnom konani (sprdvny poriadok) v meni neskoršich predpisov).

Od6vodnenie:
DIU 07.03.2018 podal stavebnik Lenka Pazderková, bytom Mierovd 2147/8, 022 01 Čadca a
JUDr. Michal Roštár, bytonm Komenského 134/10, 022 01 Čadca žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Stavebné fipravy bytu 6. 18" v bytovom dome siip. Č. 104, na pozemku register
"C' parc. 6. 3325 v katastrdlnom rizemi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný Arad oznámil cilia 26.03.2018 začatie stavebného konania všetkým známym fičastnikom
konania a dotknutým orgdnom a organizácidm. Stavebný Arad podra ustanoveni § 61 ods. 2
stavebného zákona upustil od fistrieho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery
staveniska mu boli dobre mdme a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé
posridenie navrhovanej stavby. Zdroveri stanovil lehotu 7 dni odo dria doručenia tohto ozndmenia,
v ktorej môžu fičastnici konania uplatniť svoje ndmietky a pripomienky a doticnuté orgdny a
organizácie svoje stanoviská.
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Zároveri stavebný úrad upozomil účastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné námietky
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatniť na tunajšom stavebnom úrade najneskôr
v určenej lehote, inak na ne nebude prihliadať.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konanf preskúmal predloženú žiadosť z Igadfsk uvedených
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými orgámni a organizáciami
a zistil, že jej realizáciou alebo užívanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom,
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Očastnici konania:
-

Lenka Pazderková, JUDr. Michal Roštár, Ing. Pavol Valach, PhD., vlastníci bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome súp. 6. 104

Nárnietky fičastnikov neboli v konani uplatnené.
Projektová dokumentácia stavby spĺria všeobecné technickd požiadavky na výstavbu a podmienky
územného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebný Arad v priebehu stavebného konania
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia 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 konani možno podat'
odvolanie v lehote 15 dni odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Namestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie preskfunaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.

0•

Ing. Mila tRA
primAtor mesta

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položky 60 pism. c ods. 2 vo výške 100.00 E bol zaplatený.
Priloha:

-

overená projektová dokumentácia
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Doruči sa:
Očastníci konania
1.Lenka Pazderkovd, Mierová sfip. Č. 2147/8, 022 01 Čadca
2. JUDr. Michal Ro§tár, Komenskčho súp. Č. 134/10, 022 01 Čadca
3. Ing. Pavol Valach, PhD., Okružná súp. Č. 689/5, 022 04 Čadca /projektant/
4. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sill). 6. 104- doručuje sa verejnou
vyhlakou podra§ 69 stavebného zákona
Na vedomie
5. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. č. 252, 022 47 Čadca
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