
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/2223/2018/Mu 	 V Čadci dňa 22.06.2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný nrad prislušný podra § 117 zákona C. 50/1976 Zb. o nzemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znern neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zdkon"), v spojenom nzemnom a stavebnom konani presknmal podra § 37 a 62 stavebného zákona 
žiadost' o stavebné povolenie, ktorn dria 23.04.2018 podal 

Mgr. Martina Pokorná, MPH, MHA, Komenského 134/8, 022 04 Čadca, 
Ing. Jozef Pokorný, Komenského 134/8, 022 04 Čadca 

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

stavebné povolenie 
v spojenom územnom a stavebnom konani 

na stavbu 
Záhradná chatka 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. 6. 3678/2, register "C" parc. 6. 3680/3 v 
katastrálnom fizemi Horelica. 

Stavba obsahuje: 
Predmetom projektovej dokumentdcie je návrh zdhradnej chatky, ktorý spočiva 

v jednopodlažnej stavbe. Objekt je nepodpivničeny, zastrešeny sedlovou strechou. Objekt bude 
napojený na el. energiu, zásobovanie vodou — studria, odkanalizovanie — nepriepustná žumpa. 

Stavebné objekty: 
SO 01 Zdhradnd chatka 
SO 02 žumpa 
SO 03 Studria 

Technicla fulaje stavby: 
Zastavaná plocha: 	31,69 m2  
fJžitková plocha: 	26,80 m2  

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnend na pozemku p.č. CKN 3678/2, 3680/3 v k. ú. Horelica. 
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2. Polohové pomery: 
• stavba bude nepravidelného pôdorysného tvaru „L". Umiestnená bude na pozemku p.č. CKN 

3678/2 v k. ú. Horelica, min. 2,0 m od hranice s pozemkom p.č. CKN 3677 v k.ú. Horelica, min. 
4,08 m od hranice s pozemkom p.č. CKN 3680/3 v k.ú. Horelica, mm. 2,0 m od hranice 
s pozemkom p.č. CKN 3678/1 v k.ú. Horelica. 

3. Výškové pomery: 
• porovnávacia rovina ± 0,000 bude podlaha záhradnej chatky, najvyšši bod strechy bude v 

úrovni + 3,500 m od porovnávacej roviny. 

4. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• zásobovanie vodou — vŕtaná studňa, Rozhodnutie vydané Mestom čadca, pod č.j. žP — 

2258/2018/St-PS zo dňa 06.06.2018, 
• odkanalizovanie - nepriepustná žumpa, 
• elektrická energia — káblovou pripojkou z jestvujúcej NN siete podra PD overenej v tomto konanf 

a odsúhlasenej správcom SSE, a.s. žilina č.j. 4300072046, zo &la 18.04.2018, 
• vykurovanie — objekt nebude vykurovaný. 

Pre uskutočnenie stavby dočasnej sa určuji tieto podmienky: 
1. Stavba sa povoruje na pozemku p.č. CKN 3678/2 v k.ú. Horelica. 

2. Stavba bude uskutočnená podFa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 
v spojenom územnom a stavebnom konani, ktorú vypracoval Ing. arch. Jaroslav Ondrašina. 
Pripadné zmeny nesmú byt' vykonand bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Pri uskutočriovani stavby je potrebné dodržiavaf predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

4. Počas výstavby budú dodržiavand všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

5. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

6. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovat' v zmysle zákona o odpadoch, ku 
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovaf množstvo vzniknutého odpadu a zákonný 
spôsob jeho likvidácie. 

7. Dažd'ové vody zo stavby budú likvidovand na pozemku stavebnika tak, aby nespôsobovali škody 
na susedných pozemkoch a nehnuternostiach. 

8. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesf stavebný 
dennik a tento predložif stavebnanu úradu pri kolaudácii stavby. 

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

10. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie 
, stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávaf geodetické a kartografické 
činnosti. 

11. Stavebnik pred začatim 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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12. Stavebnik je povinný oznámiť  stavebnému úradu termin začatia stavby. 

13. Stavba bude uskutočlovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať  Ing. R6bert Bačkor, 
Mateja Bela sfip. 6. 8924/1C, 010 15 Žilina, a bude zodpovedať  za odborné vedenie 
uskutočriovania stavby. 

14. Stavebnik je povinný označiť  stavenisko s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a fičastnikoch 
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona. 

15. Stavebnik je povinný stavbu zabezpečiť  tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti 
osôb /oplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôb, použitie ochranných sieti a pod. - § 
43i ods. 3 stavebného zákona/. 

16. Stavebrifk je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na stavbe udržiavať  v čistote 
komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečisteni. 

17. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, prip. iných práv k nehnuternostiam (pozemky 
a stavby) dotknutým stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva 
a právom cluinené záujmy fičastnikov stavebného konania. 

18. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
prfpadné vzniknuté škody uhradiť  vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o 
nahrade škody. 

19. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 
CICN 3680/3, 3678/2 v k. ú. Horelica - Trvalé trávnaté porasty 
Salas k budficemu použitiu pornohospodárskej pôdy vydaný Okresným &adorn Čadca, pozemkovým 
a lesným odborom zo dfia 31.05.2018, č.j. OU-CA-PLO-2018/005997-003 o celkovej výmere 349 m2. 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 
AD-Projection, s.r.o., U Hluška sap. č. 1197, 022 01 Čadca — Ing. arch. Jaroslav Ondrašina 

Rozhodnutie o námietkach ígastnikov konania: 
Námietky ani pripomienky ilčastnikov konania neboli v konani vznesené. 

Stavba nesmie byť  začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť  v zmysle § 52 
ods. 1 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. 

Stavebné povolenie stráca platnosť  ak do dvoch rokov odo dŕía nadobudnutia jeho 
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona. 

Stavba nie je v kolizii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta 
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnutf Ma 27.07.2007. 

OD6VODNENIE 

Stavebnici: Ing. Jozef Pokorný a manž. Mgr. Martina Pokorná, MPH, MHA, Komenského 
134/8, 022 04 Čadca, podali dfia 23.04.2018 žiadosť  na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: 
„Záhradná chatka" na pozemku p.č. CI(N 3678/2, 3680/3 v k.ú. Horelica. Uvedeným Mom bolo 
začaté spojené fizemné a stavebné konanie. 
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Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršfch predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznámilo podra § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným 
konaním, podra § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a 
sučasne nariad'ilo na prerokovanie predloženej žiadosti ustne pojednávanie spojené s miestnym 
zisfovanim na deri 11.06.2018 so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Čadci. 

Stavebný Arad spojil podra ust. § 39a stavebného zákona konanie o umiestneni stavby so 
stavebným konanim. Predložená žiadosf bola preskiimaná z hradisk uvedených v §§ 37, 62 a 63 
stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnenim a uskutočnenim stavby a jej buducim užívanim nie 
sú a ani nebudu ohrozené práva a oprávnené záujmy fičastnikov konania. 

Námietky ani pripomienky zo strany fičastnikov konania neboli v konani vznesené. 

Dokumentácia spifia základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného 
zákona. 

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dŕía jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský úrad, oddelenie dopravy, UP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskumaf súdom podra zákona 
6. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona č. 424/2002 Z.z., pokiaF nebol vyčerpaný 
riadny opravný prostriedok. 

   

g. Mil  GURA 
prinutor mesta 

Priloha: 
• overená projektova dokumentacia  

Dorn& sa: 
tastnici konania 
1. Mgr. Martina Pokorná, MPH, MHA, Komenského sup. 6. 134/8, 022 04 Čadca 
2. Ing. Jozef Pokorný, Komenského sup. 6. 134/8, 022 04 Čadca 
3. Ing. R6bert Bačkor, Mateja Bela sup. 6. 8924/1C, 010 15 žilina 
4. AD-Projection, s.r.o., U Hluška sup. 6. 1197, 022 01 Čadca 
5. evlastnici susedných pozemkov CKN 3680/2, 3680/1, 3677, 3678/1, 3679, 3681/1v k.ú. Horelica 



Č.sp. VD/2223/2018/Mu - Č.z. VD/28824/2018/Mu 	str. 5 

Nakollo susedné pozemky nemajú založené LV, potenciondlnym vlastmlom týchto pozemkov sa 
rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. 
Rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského Aradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
6. Mesto Čadca, referát ŽP 
7. Okresný drad čadca, pozemkový a lesný odbor, Pa1árikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
8. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke stlp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto rozhodnutie mug byť  vyvesené po dobu 15 &if spôsobom v mieste obvyklom, posledný deri 
lehoty vyvesenia je &join doručenia. 

VYVESENt DŇA: 	  ZVESENÉ 

MESTO 
Pečiatka a po-A-5i-š-orgitntirk 	zuje vyvesenie a zvesenie 

Správny poplatok v zmysle zak. Č. 145/1995 Z.z. v platnom znenf vo vy§ke 50,00 eur bol uhradený 
Tel.: 041/4332301-4 Ič0: 313971 	Bankovč  spojenie: Vf.113, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIč: 2020552974 	Č. (1.: 7224-322/0200 	Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01 
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FORMAT: 2 x A4 t) 
SO 01 Zahradna chatka 
SO 02 Zumpa 
SO 03 Studna 
SO 04 Oplotenie 

HUNNÝ PROJEKTANT: 	ZOOPOVEDNÝ PROIEKTANT: 	VYPILACOVAL: 	STAVEBNÝ 

AD-PROJECTION,s.r.o.71—rtg.archiaroslav Ondrašiaa !Ing.arch.larosHv Ondrašina 	
ORIENT, 

O Hluška 1197 	I Ing.arch.rnnea Lucová 
; 022 01 6anca 
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Architektonicko - 
stavebné riešenie 
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