MES TO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/6503/2017/Ja

V Čadci dňa 25.05.2018

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prfslušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v územnom konani posúdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestneni stavby,
ktorý dfia 15.11.2017 podal
Proxima, a.s., Vojtecha Tvrdiho 784/5, 010 01 Žilina
(d'alej len "navrhovater"), a na záldade tohto posfidenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona
rozhodnutie o umiestneni stavby
Bytový dom s polyfunkciou
(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 393/2, 396/1 v katastrálnom fizemi Čadca.
Popis stavby:
Dokumentácia pre fizemné rozhodnutie rieši umiestnenie stavby - bytového domu s polyfunkciou,
na pozemkoch parc. 6. CKN 393/2, 396/1 v katastrálnom území Čadca. Navrhovaná stavba bude
zložená zo 4 samostatných blokoch spojených štitovými stenami, ktoré bud]. mat' 3 nadzemné
podlažia a obytné podlcrovie. Priestory na 1. nadzemnom podlaži buchl určené pre obchodné
prevádzky, pripadne pre administrativu. Na 2. a 3. nadzemnom podlaži a v podlcrovi bude
v každom bloku 8 bytorých jednotiek.
Jestvujilci objekt sfip. 6. 1107 na pozemku parc. Č. CKN 396/1 bude odstránený.
Objektovi skladba povoPovanej stavby:
-

SO 01 - bytový dom s polyfunkciou
SO 02 - spevnené plochy
SO 03 - pripojky inžinierskych sietf (vodovod, kanalizácia, dažd'ová kanalizácia, el. NN sieť)

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Projektová dokumentácia stavby /d'alej PD/ pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posfidenie /§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z./.
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2. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" pare. 6. 393/2, 396/1 v katastrálnom fizemf
Čadca, ako je zakreslen6 na priloženom situačnom výkrese, ktorý je sfičasťou projektovej
dokumentácie a tvorf prilohu tohto rozhodnutia.
3. V d'alšom stupni PD dodržať polohové a výškové parametre stavby:
Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 434,435 v katastrálnom itzemf Čadca
tak, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, ktorý je stIčasťou projektovej
dokumentácie a tvorf prilohu tohto rozhodnutia.
Porovnávacia rovina ± 0,000 budovy je v Arovni podlahy I. NP.
fIroveri hrebelia sedlovej strechy bude +13,400 m od porovnávacej roviny.
fIroveŕi odkvapovej hrany strechy bude +10,920 m od porovnávacej roviny
troveri upraveného terénu bude -0,350 m od porovnávacej roviny.
4. Pred spracovanim d'alšieho stuplia PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedeni a zariadeni jednotlivých správcov vedenf za ich odborného dozoru, dodržať
prislušné STN, ochranné pásma jestvujíicich vedeni a ich prfpadné pripomienky dal-16 pri vytýčenf.
5. Sfibeh a križovanie s dotknutými jestvujilcimi vedeniami navrImílť, ak nie je v d'alšich
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
predchádzajítcom vytýčenf, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačenfrn odstupových
vzdialenostf od jednotlivých vedeni, resp. miest napojeni.
6. V d'alšom stupni PD preukázať formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenfm staveniska a nevyhnutnými
zábermi. Pri návrhu minimalizovať negatívne vplyvy uskutočriovania stavby na susedné pozemky,
trvalé porasty a stavby.
7. PD pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať časť statické posúdenie
stavby a projektov6 energetické hodnotenie.
' stavbou bez sithlasu ich
8. Nezasahovať do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutym
práva
a
právom
chránené
záujmy fičastnikov
majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať
konania.
9. V d'alšom stupni PD dodržať podmienky Mesta Čadca ( referát dopravy) :
povrchové vody z vjazdu likvidovať tak, aby nevytekali na miestnu komunikáciu
zriadenie vjazdu zrealizovať podra platnej STN 73 6056
napojenie vjazdu realizovať podra odsalasenej PD
10. V d'alšom stupni PD dodržať podmienky 00 Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie:
proj ektovii dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať v súlade s STN 75 3415 (Ochrana
vody pred ropnými látkami a ich skladovanie), v súlade s § 39 zákona 6. 364/2004 Z. Z. o vodách
(zaobchádzanie so znečisfujUcimi látkami) a vyhláškou 6. 100/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujii
podrobnosti o zaobehádzani so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešeni mimoriadneho zhoršenia vôd.
v d'alšom stupni projektovej dokumentácie žiadame dopracovať dĺžku splaškovej kanalizácie
(pripojky) a vodovodnej pripojky, z dôvodu určenia stavebného úradu prislušného na ich povolenie
(§ 52 ods. 1 pfsm. j) , k) zákona 6. 364/2004 o vodách)
v d'alšom stupni projektovej dokumentácie na zriadenie stavebných objektov - pripojka splaškovej
kanalizácie, vodovodná pripojka, dažd'ová kanalizácia, pripadne ORL a vsakovacf objekt a na
vypfišťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (ak bude realizovaný) je potrebné
povolenie orgánu štátnej vodnej správy (v zmysle § 52 zákona 6. 364/2004 Z. Z. o vodách, ak budít
prípojky dlhšie ako 100 m), nakollo ide o vodné stavby, ktoré podliehajfi stavebnému povoleniu
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a kolaudačnému rozhodnutiu. žiadosť o stavebné povolenie musi spĺňať naležitosti dané § 58
stavebného zákona a § 8, 9 vyhlášky M213 SR 6. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.
projektovt dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej
správy
z predloženej PD nie je jasné, ktoré dreviny bude nutné odstraniť, avšak požadujeme zachovať
vzrastlé stromy nachadzajtce sa na nábreži, ako aj čo najvačši počet vzrastlých stromov
nachadzajficich sa na parc. č. CKN 393/2, 396/1
PD pre vydanie stavebného povolenia dopiniť o inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevin
určených na nevyhnutný a odôvodnený výrub v zmysle vyhlášky M2P SR Č. 24/2003 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
na výrub drevfn je podra § 47 ods. 3 zákona o ochrane prirody a krajiny potrebný salas orgánu
ochrany prirody (Mesto Čadca)
PD pre vydanie stavebného povolenia dopiniť o konkrétny projekt sadových tprav, na výsadbu
navrlintf geograficky pôvodné (domáce) druhy drevfn a rastlin, použiť odrastené sadenice,
navrhnuté výsadby zrealizovať do kolaudácie predmetnej stavby
prebytočnt výkopovú zeminu neuldadať do alfivii miestnych tokov a podmačané lokality, aby
nedošlo k zasypaniu prfpadných biotopov eurepskeho alebo národného významu; v pripade, že
prebytočna zemina nebude využita v rámci doticnutej stavby, zlikvidovaf ju na riadenej skládke
TKO
podra § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu je pravnicka, alebo fyzicka osoba podnikater, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štadiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za
nakladanie s odpadmi podra tohto zákona a Oaf si povinnosti podra § 14 zákona o odpadoch.
Pôvodca odpadu právnická osoba resp. fyzická osoba - podnikater má mat' od prislušného orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva salas podra § 97 ods. 1 pism. g) zákona o odpadoch na
zhromažd'ovanie odpadov a salas podra § 97 ods. 1 pism. zákona na naldadanie
s nebezpečným odpadom. Ak pôvodca odpadu uzatvori zmluvu so stavebnou firmou (držiterom),
v takomto pripade pôvodca takéhoto odpadu potrebuje sthlas od prislušného orgánu štátnej správy
odpadového hospodarstva podra § 97 ods. 1 pism. g) zákona na zhromažd'ovanie odpadov a držiter
odpadu potrebuje salas podra § 97 ods. 1 pism. zákona o odpadoch na naldadanie
s nebezpečnými odpadmi.
odpad bude zhromažd'ovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podra potreby zabezpečf
jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie
nevyužité odpady bucit zneškodnené skládkovanim na skládke, ktorá ma udelený sailas na
prevadzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie
ku kolaudácii stavby investor predloži relevantné doklady od dodávatera stavby o spôsobe
zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác
11. V d'alšom stupni PD dodržať podmienky SEVAK, a.s.:
cez uvedené parcely neprechádza verejný vodovod a kanalizacia v správe SEVAK a.s.
Upozorriujeme, že cez zaujmové parcely prechádza vodovodna a kanalizačni pripojka pre
prevádzkovú budovu č. 1107/26, 'dolt nie sú v správe SEVAK. Je potrebné dbať na to, aby pri
zemných prácach nedošlo k ich poškodeniu.pre prevadzkovú budovu stp. Č. 1107/26 na parc. Č. CKN 396/ v k.ú. Čadca evidujeme OM:
10 108-240 na odberatera BYTY Čadca, s.r.o. (vodné + tat-16 + zrailcy). Fakturačný vodomer
DN 25 Qn= 6m3/hod je umiestnený vo vodomernej šachte.
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v prfpade zmeny odberatera je potrebné zriadiť Prehlášku zo starého odberatera na nového. Tlačivá
a potrebné informácie k prehliške poskytne prislušný zamestnanec SEVAK, a.s. na zákaznickom
centre.
v d'alšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme predložif výpočet potreby vody
a množstvo splaškových odpadových vôd
potrebu pitnej vody pre zásobovanie polyfunkčných blokov I. až IV. (etapa I.) zabezpečfme iba do
kapacity jestvujucej vodovodnej pripojky, prietočného množstva osadeného fakturačného
vodomeru a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platf tiež pri použitf tlakových
splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotechnických zariadeni.
salasime s navrhovanou spoločnou kanalizačnou pripojkou pre polyfunkčné bloky, so zaústenfm
do verejnej splaškovej kanalizácie PVC DN 300 cez existujitcu kanalizačnú prfpojku.
fakturácia vodného a stočného bude realizovaná na záldade odpočtu fakturačného vodomeru vo
vodomemej Šachte. Pre polyftmkčné bloky budú osadené podružné merania, ktorých nákup
a prevádzku zabezpečf investor stavby na vlastné náldady.
zrážkové odpadové vody zo spevnených plôch napojif do dažd'ovej kanalizácie BT DN 300
existujúcou pripojkou cez odlučovač ropných látok
stuperi PD žiadame predložiť našej spoločnosti na odsalasenie
Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania:
-

v priebehu konania neboli zo strany fičastnikov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky

K stavbe sa vyjadrili dotknuti orgány:
Msú Čadca, referát dopravy; Okresné riaditerstvo Hasičského a záchramlého zboru v Čadci;
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; Regionálny úrad verejného
zdravotnictva; Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.
Podmienky a stanoviská dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok
pre umiestnenie stavby vo výroku rozhodnutia
Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou fJPN - CMZ Čadca.
Upozornenie:
fIzeinné rozhodnutie má podra § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dria nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratf však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosf o
stavebné povolenie predmetnej stavby.
Toto rozhodnutie stráca platnosť driom, ked' stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovatera alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje.
Odôvodnenie:
Dila 15.11.2017 podal navrhovater Proxima, a.s., so sfdlom Vojtech Tvrdého 784/5, 010 01 žilina
návrh na úzetnné rozhodnutie na umiestnenie stavby „Bytový dom s polyfunkciou" na pozemkoch
register "C" pare. 6. 393/2, 396/1 v katastrálnom územf Čadca. Uvedeným driom bolo začaté územné
konanie.
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Stavebný Arad oznámil dria 22.01 2018 začatie fizemnčho konania všeticým známym fičastnikom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám.K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na deri 16.02.2018, o výsledku ktordho bol spisaný
záznam.
Zároveri stavebný Arad upozornil fičastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje námietky
a pripomienky môžu uplatnif na tunajšom stavebnom trade najneskôr pri tomto úsctnom pojednávani,
inak sa na ne nebude prihliadať.
Pretože pri posúcleni návrhu stavebny Arad zistil, že doložené podklady a stanoviská neumožŕiujú
riadne a sporahlivé posúclenie podaného návrhu, bol navrhovater dria 19.02.2018 vyzvany na jeho
dopinenie a územné konanie bolo prerušené. Návrh bol dopineny dria 18.04.2018.
V uskutočnenom tzemnom konaní bol návrh na vydanie itzemného rozhodnutia presktmaný z hradisk
uvedenych v ustanoveni § 37 ods. 2 stavebného zákona a prejednany s fičastnikmi konania
a dotknutýrni orgánmi.
Stanoviská oznámili:
-

Mse Čadca, referát dopravy; Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci;
Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; Regionálny Arad verejného
zdravotnictva; Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.; Stredoslovenslth distribučná, a.s.

Stavebný trad zaistil vzájomny stlad predložených stanovisk. doticnutých orgánov a organizácif
vyžadovanych osobitnymi predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastrulcov a správcov sietí
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky .zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Stavebný Arad posúclil návrh na umiestnenie stavby podra § 37 stavebnčho zákona a zistil, že jej
umiestnenie zodpovedá hradiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týrmto hradiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Účastnici konania:
-

Proxima, a.s.; vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorych vlastnicke alebo iné práva medu
byt' navrhovanou stavbou priamo dotknuté

Námietky tičastnikov neboli v konani uplatnenč.
Umiestnenie stavby je v stlade so schválenou tzemno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté
územie UPN-CMZ Čadca a projelctová dokumentácia pre fizemné rozhodnutie navrhovanej stavby
vyhovuje všeobecným technickYm požiadavkám na vystavbu podra ustanoveni vyhlášky 6. 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o všeobecných technickYch požiadavkách na vystavbu a o
všeobecnych tecluickych požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosfou
pohybu a orientácie. Stavebný Arad preto rozhodol talc, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podaf
odvolanie v lehote 15 &id odo dŕia jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestsky Arad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie presktmaterné súclom po vyčerparn riadnych opravných prostrieclkov.

ng. Mil GURA
primá r mesta
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Poplatok:
Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položky 59 pism. a ods. 2 vo výške 100.00 E bol zaplatený.
Priloha pre navrhovatera:
-

overená projektová dokumentácia pre Azemné konanie

Toto rozhodnutie mug byt' vyvesené na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deft
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené
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Zvesené diia:
I

"

liESTO CVADCA ,
-61 -

V.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesern

,111/•••

senie rozhodnutia.

Dorn& sa:
Očastníci konania
1.Proxima, a.s., Školská sAp. č. 40, 022 01 Čadca
2. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byf navrhovanou
stavbou priamo dotknuté - doručuje sa verejnou vyhli§kou podra § 42 ods. 2 stavebného zákona
Dotknuté orgány
3. Msi".1 Čadca, referát dopravy
4. Okresné riaditerstvo Hasičskdho a záchrariného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca
5. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
6. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 01 Čadca
7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta stip. Č. 1960, 010 57 žilina
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sAp. Č. 2927/8, 010 47 žilina

Bankovč spojenie: VOB, a.s., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974 Z. 11.: 7224-322/0200
Adresa: Mestsky ftrad Čadca, Námestie slobody 30, PSC: 022 01

E-mail: selcretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

