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V Čadci dňa 24.03.2015

Č. j.: VD/727/2015/Mu
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Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § .117. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znáÚ't~eskorších predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podl'a § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie,
ktorú dňa 16.01.2015 podal
vlastníci bytov a nebytoryích priestorov bytového domu, J~~ollára 2458, 022 01 Čadca
ktorého zastupuje Byty Cadca s.r.o., Májová 1107,02201 Cadca
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podl'a § 66 stavebného zákona a § 10
vyhlášky Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanoveniá stavebného zákona
stavebné
povolenie
na stavbu
Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu, ul. J. Kollára 2458/N
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 1627 v katastrálnom území Čadca.
Stavba obsahuje:
V dôsledku nedostatočných tepelnoizolačných vlastností pôvodnej stavby dôjde k zatepleniu
obvodového plášťa na dosiahnutie normou potrebných tepelnoizovačných vlastností konštrukcií podl'a
STN 730540. Taktiež je navrhnuté zateplenie stropu suterénu pod jednotlivými bytmi, výmena dlažby
v priestore pod schodiskom, výmena prestrešenia vstupu, uzavretie lóggie na pravej strane od
schodiska plastovu stenou, výmena výplni balkónov na l'avej strane od schodiska, výmena pôvodnej
oceľovej pre sklenej steny pri výťahu za novú plastovú, vybúranie pôvodnej oceľovej stany pod
loggiami na pravej strane od schodiska a vymurovanie otvoru murivom hr. 200 mm, pivničné okná
budú vymenené za plastové podľa požiadaviek domovníka otvory budú zamurované murivom hr. 200
mm. Súčasťou rekonštrukcie bude elektorinštalácia.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

sa bezpečnosti

3. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie
v zmysle § 48 - 53 s,tavebného zákona.

práce

stavieb
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4. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby - § 43i ods. 3 písm. bl stavebného zákona.
5. Stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a bezpečnosti
loplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôb, použitie ochranných sietí a pod. - § 43i
ods. 3 stavebného zákona!.
6. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby V zmy~l~§·. 46.d stavebného zákona viesť stavebný
denník a tento predložiť stavebnému úradu priko laudácíistavby.: , .
.
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8. Na stavbu budú použité sta~ebné výrobky, ktoré splňajú podmienky osobitných predpisov.
9. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
10. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník-je .povinný nahlásiť stavebnému
dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.

úradu

11. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.
12. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca - odboru starostlivosti o životné prostredie:
• dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu bude odpad zhromažďovať tak, aby
nenarušoval estetický raz krajiny apodľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo
zneškodnenie
• nevyužiteľné odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na
prevádzkovanie v zmysle § 7 ods. 1 písm. a! zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie
v zmysle zákona Č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov
• nevyužitý odpad ponúkne na materiálové zhodnotenie inému v tom prípade, ak nový držiteľ
odpadu bude mať povolenie príslušného stavebného úradu na terénne úpravy alebo využitie územia
podľa stavebného zákona Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
• investor ku kolaudácii stavby zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa odpadov o spôsobe
nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloží ku kolaudačnému konaniu
• v prípade, že počas stavebných prác bude v objekte zistená prítomnosť chránených živočíchov,
realizátor stavby upovedomí ŠOP SR SCHKO Kysuce, príp. tunajší orgán ochrany prírody
a zároveň zabezpečí, aby počas stavby nedošlo k ohrozeniu alebo usmrteniu chránených
živočíchov
• príp. odchyt chránených živočíchov z objektu (najmä netopierov) a manipulácia s nimi musí byť
vykonaná v súčinnosti s osobami s príslušným odbornými skúsenosťami a na základe výnimky
(§ 40 zákona) z príslušných zákazov uvedených v zákone, ktoré udeľuje MŽP SR
13. 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 v súvislosti
s výstavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, odd.
ekonomické a správy maj etku.
14. 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
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15. 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.
16. Stavebník je povinný v zmysle zákona Č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budova
o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby energetický certifikát
vypracovaný oprávnenou osobou.
17. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Juraj Kordek, SNP súp. Č. 738, 022 04 Čadcá'
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K stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci,
Okresný úrad v Čadci odbor starostlivosti o ŽP.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
_
Zo strany účastníkov konania neboli v konaní vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie
stavby vo výroku rozhodnutia.
Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52
ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

dňa nadobudnutia

jeho

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.
ODÔVODNENJE
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici J. Kollára 2458,02201 Čadca
ktorých zastupujú Byty Čadca s.r.o., Májová 1107, 022 01 Čadca podali dňa 16.01.2015 žiadost'
o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu, ul. J. Kollára
2458/N na pozemku register "C" parc. Č. 1627 v katastrálnom území Čadca.
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 súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámilo začatie stavebného konania
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďilo za
účelom prerokovania žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02.03.2015
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci. Stavebník mal najneskôr do ústneho konania
doplniť stavebnému úradu kladné stanoviská dotknutých orgánov a zápisnicu z domovej schôdze.
Nakoľko sa stavebník ústneho konania nezúčastnil a nedoplnil stavebnému úradu požadované
doklady stavebný úrad posúdil, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný
podklad pre posúdenie povoľovanej stavby a vyzval stavebníka, aby v lehote do 15.04.2015
predloženú žiadosť doplnil o požadované doklady. Stavebný úrad do doby doplnenia žiadosti stavebné
konanie podľa § 29 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov prerušil. Stavebník bol upozornený, že ak žiadosť nebude v stanovenej lehote
doplnená, stavebný úrad konanie zastaví.
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Po doplnení žiadosti stavebný úrad pokračoval v konaní. Predložená žiadosť bola preskúmaná
z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona. Bolo zistené, že uskutočnením stavby ajej
budúcim užívaním nie sú a ani nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Námietky ani pripomienky účastníkov konania neboli v konaní vznesené. Pripomienky
dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo
výroku rozhodnutia.
Dokumentácia

splňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného

zákona.

...

" ~ '.-. ...
"..

h:'~~
",•..
,. ~ .....•..

Stavebný úrad v priebehu konania nenaŠiel dôvody, ktoré b;'13'ránili povoleniu stavby.
Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007.
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Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca!. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa zákona
Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadokv znení zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.
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Ing.Milan~ . RA
primátor mesta

Príloha:
• overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
Účastníci konania
l. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, J. Kollára súp. Č. 2458, 022 01 Čadca
(vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ulici 1. Kollára súp. Č. 2458 Čadca sa
rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou).
2. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. Č. 1107,02201 Čadca
3. Ing. Juraj Kordek, SNP súp. Č. 738,02204
Čadca
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Martinkov potok

..
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Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 69 ods. 2 stavebného
zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91,02201 Čadca
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palarikovasúp ..~·:1.156,02201 Čadca
;-
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:
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Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. c ods. 2 vo
výške 100.00 € bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat(w.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

