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CADCA
V Čadci dňa 28.12.2015

Č. j.: VD/494112015/St

ÚZEMNÉ Rozllo·DNUTIE
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 územnom konaní posúdil podľa. § 37 stavebného ·zákona návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby, ktorý dňa 01.06.2015 podali
Martin Heglas, Staš kov 728, 023 53 Staškov
Mgr. Miroslava Heglasová, Staškov 728, 023 53 Staškov
(ďalej len "navrhovatel"'), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona
rozhodnutie

o umiestnení

stavby

Rodinný dom a garáž
na pozemku register "C" parc. č. 5816/6, .register "C" parc. č. 5816/7, register "C" parc.
v katastrálnom území Čadca.

Č.

5816/8

Popis stavby:
Návrh rieši umiestnenie stavby rodinného domu a samostatne stojacej garáže. Rodinný dom je
navrhnutý ako jednopodlažný, nepodpivničený, bez využitia podkrovia na obytné účely, zastrešený
valbovou strechou. Vstup na pozemok a do budúcej stavby je z jestvujúcej štátnej cesty III/2012
Čadca-Čadečka, hlavný vstup do domu je situovaný zo sevemejstrany. Stavba rodinného domu bude
napojená novonavrhovanými prípojkami na verejné rozvody vody, kanalizácia a plyn vedené v štátnej
ceste, elektrická energia NN prípojkou z verejných vzdušných NN rozvodov. Garáž je navrhovaná bez
podpivničenia, jednopodlažná, zastrešená sedlovou strechou.
Objektová skladba:
SO O 1 Rodinný dom
SO 02 Garáž
SO 03 Oplotenie
SO 04 Vodovodná prípojka
SO 05 Kanalizačná prípoj ka
SO 06 Elektrická prípoj ka
SO 07 Plynová prípoj ka

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 5816/6, register "C" parc. č. 5816/7,
register "C" parc. č. 5816/8 v katastrálnom území Čadca, ako je zakreslené na priloženom
situačnom výkrese, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
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2. Projektová dokumentácia stavby (ďalej PD) pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie (§ 9 Vyhl. Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona).
3. PD pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy všetkých
druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby a statické posúdenie stavby.
4. Polohové a výškové pomery:
Stavba rodinného domu bude nepodpivničená, jednopodlažná.bez využitia podkrovia na obytné účely,
bude zastrešená valbovou strechou so sklonom 25° ... :' ." ~-":.,"~.. '
• stavba RD bude obdlžníkového pôdorysného tvaru o rozmeroclil1',0 x 10,0 m,
• porovnávacia rovina ± 0,00'0 ~ úroveň podlahy prízemia '
• výška hrebeňa strechy bude v úrovni + 5,80 m od porovnávacej roviny,
• výška rímsy + 2,650 m od porovnávacej roviny,
• stavba bude umiestnená: 2,0 až 4,6 m od hranice s 'pozemkom parc.č. C~KN 5816/2
5,7 až 8,45 modhranice s pózemkom-parc.č. C-KN 5816/5
8,75 m od miestnej komunikácie.
Stavba garáže bude nepodpivničená, jednopodlažná, zastrešená sedlovou strechou.
9
pôdorysné rozmery garáže budú 7,0 x 4,0 m,
" porovnávacia rovina ± 0,000 = - 0,180 m R., t.j úroveň podlahy prízemia oproti úrovni terénu
v mieste vstupuje + 0,180 m,
,
• výška hrebeňa strechy bude v úrovni + 4,170 m od porovnávacej roviny,
• výška rímsy + 2,940 m od porovnávacej roviny,
• stavba bude umiestnená: 1,5 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 5'816/5
7,0 m od navrhovaného rodinného domu.
5. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• Elektrická energia - NN prípojkou (kábel AYKY-J 4x16mm2) napojením z obecnej
sekundárnej siete z betónového stlpa ELI.
• Zásobovanie vodou - vodovodnou prípojkou napojenou na-verejný vodovod D 110 umiestnený
v miestnej komunikácii, v správe SEV AK a.s., Žilina,
• Odkanalizovanie - kanalizačnou prípojkou zaústenou do verejnej kanalizácie DN 300 PVC
umiestnenej v miestnej komunikácii, v správe SEVAK a.s., Žilina,
• Vykurovanie - hlavný zdroj tepla bude kotol na plynné palivo s výkonom 20 kW, ako vedľajší
zdroj vykurovania je navrhnutý kotol na tuhé palivo Dakon DOR F s výkonom 20 kW.
6. Povrchová dažďová voda bude zaústená do vsakového systému na pozemku investora.
7. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia bude stavebník dokladovať rozhodnutie o vyňatí
pozemku pod navrhovanou stavbou z PPF, ktoré vydáva Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný
odbor.
.
8. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v ďalších podmienkach
uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po predchádzajúcom vytýčení,
zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odstupových vzdialeností od jednotlivých
vedení, resp. miest napojení.
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9. Pred spracovaním ďalšieho stupňa PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedení a zariadení jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať
príslušné STN, ochranné pásma jestvujúcich vedení a ich prípadné pripomienky dané pri vytýčení.
10. V d'alšom stupni PD dodržať podmienky Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja,
majetkového správcu cesnej komunikácie III/20l2 Čadca-Čadečka uvedené vo vyjadreniach
Č. 005/2015/SAUCCA-235
a 005/2015/SAUCCA-233 zo dňa 04.06.2015:
• Stavba bude umiestnená na pozemku stavebníka min 7,0 m od krajnice cesty v súlade
s predloženou dokumentáciou.
•• Vjazd bude široký max. 6 m a bude realizovaný v zmysle STN 736101, zriadením vjazdu
nebude narušený odvodňovací systém cesty.
• V prípade poškodenia odvodnenia cesty je stavé&nik·p~virin.ý zabezpečiť jeho opravu v čo
najkratšom čase na vlastné náklady.';'"
• Napojenie vjazdu na 'cestu bude zrealizované s pozdlžnym sklonom min. 2% od cesty,
z dôvodu, aby bolo zabránené vytekaniu vody na cestu. V prípade nedodržania tejto podmienky
je potrebné v mieste napojenia vjazdu na cestu umiestniť odvodňóvací žľab.
• V zmysle zák. Č. 135/1961 Zb. bude vjazd .vcvlastníctve stavebníka a tento je povinný, na
základe vydaného rozhodnutia zabezpečovať jeho)'ypkčno,sť počas prevádzky.
• Žiadatel' je povinný zabezpečiť pravidelné čistenievjazdu.
.
• V prípade stavebných úprav cesty, pri ktorých bude potrebná úprava vjazdu, bude náklady
s tým spojené hradiť v plnom rozsahu stavebník, resp. užívateľ stavby.
• Stavebné práce spojené s realizáciou vjazdu budú realizované v mesiacoch apríl až október
kalendárneho roka.
• Vzhľadom na osadenie vjazdu stavebník, resp. budúci užívateľ musí strpieť činnosť údržby SC
ŽSK bez nároku na kompenzáciu ia prípadnú škodu spôsobenú pri údržbe cesty. Stavebník
urobí také stavebné opatrenia, aby eliminoval prípadné škody, ktoré mu môžu vzniknúť pri
výkone zimnej údržby cesty. Stavebník si je vedomý zvýšených vlastných nákladov na údržbu
z titulu výkonu zimnej údržby.
• Ukončenie prác je povinný stavebník písomne ohlásiť SC ŽSK do 3 dní od ich ukončenia.
• Pre zriadenie prípojok formou pretláčania cestného telesa je potrebné dodržať nasledovné:
1. realizáciou pretláčacích prác nesmie dôj sť k narušeniu telesa cesty,
2. pretláčanie cestného telesa realizovať kolmo J;laos cestnej komunikácie, híbka pretlaku
min. 1,20 m od nivelety vozovky,
3. štartovaciu a montážnu jamu osadiť mimo cestné teleso, min. 1,0 m za hranicu cestného
pozemku,
4. výkopovú zeminu z pretlaku, štartovacej a montážnej jamy umiestniť mimo cestné
teleso a nepoužiť na spätný zásyp,
5. po zrealizovaní prác musia byt' terénne úpravy uvedené do pôvodného stavu a
zachované funkčné odvodnenie cestného telesa,
6. v prípada, že vplyvom realizácie pretlaku dôjde k poškodeniu vozovky, príp.jej súčastí,
je stavebník povinný zabezpečiť opravu na vlastné náklady v rozsahu, ktorý určí SC
ŽSK,
7. v prípade stavebných úprav cesty, pri živelných pohromách, pri ktorých bude potrebná
prekládka prípojok, bude náklady s tým spojené hradiť v plnom rozsahu stavebník, resp.
budúci užívateľ stavby,
8. práce spojené s realizáciou pretlaku nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej
premávky,
• V prípade potreby dopravného značenia, príp. dopravného zariadenia súvisiaceho s výstavbou,
resp. prevádzkovaním vjazdu a stavby si toto zabezpečí žiadateľ sám na vlastné náklady.
Dopravné značenie musí byť odsúhlasené OR PZ ODI Čadca.
• Stavebné práce spojené s realizáciou stavby, vjazdu a prípojok nesmú obmedziť plynulosť
a bezpečnosť cestnej premávky na ceste (výstavbu realizovať z pozemku investora a ne skladať
materiál stavby a ostatné materiály na ceste).
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Stavebník zabezpečí, aby počas výstavby stavby, vjazdu a prípojok nedochádzalo
k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia vozovky stavebník
zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady. V prípade, že stavebník cestu
nevyčistí, vykoná tak SC ŽSK na náklady žiadateľa.
Ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosťou, stavebník zabezpečí opravu cesty na
vlastné náklady v rozsahu, ktorý určí SC ŽSK. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie
vozovky a cestného telesa si SC ŽSK vyžaduje záruku 60 mesiacov odo dňa písomného
prevzatia opravy správcom cesty.
Požiadať Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie
potrebných povolení.

11. Dodržať podmienky Okresného úradu Čacica;·odbÚ-e;stl1~YdÓpravy a pozemných komunikácií
uvedené v stanovisku č. OU-CA-OCDPK-2015/006857-002
zodňa 15.06.2015:
" Rešpektovať ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb., ako aj § 20 vyhl. č. 35/1984 Zb.
• Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy
iným než zvyčajným spôsobom je stavebn.ík povinný požiadať cestný správny orgán
o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.v zmysle § 8 zák. č. 135/1961 Zb. a
§ 11 vyhl. č. 35/1984 Zb. Stavebník je povinný rešpektovať
osobitné podmienky tohto
povolenia.
Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu
premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať
o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán
v zmysle § 7 zák. č. 135/1961 Zb: a § 10 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách, kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné
komunikáciu uzavrieť.
Pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného pásma
pozemných komunikácií II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán
o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme predmetných komunikácií
v zmysle § 110ds. 2 zák. č. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhl. č. 35/1984 Zb.
Pri zriaďovaní vjazdu z cesty II. alebo III. triedy k predmetnej stavbe je stavebník povinný
požiadať cestný správny orgán osobitnou žiadosťou o rozhodnutie o povolení na zriadenie
vjazdu z pozemnej komunikácie II. alebo III. triedy v zmysle § 3b ods. 1 zák.č. 135/1961 Zb. a
§ 1 vyhl. č. 35/1984 Zb.
Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny
orgán doplniť v zmysle vykonania Štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami
II. a III. triedy v zmysle § 3e ods. 1 písm. c) zák. č. 135/1961 Zb.
II

II
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu územného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky
ani pripomienky.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia.
Umiestnenie stavby nie je v kolízii s platným ÚPN Mesta Čadca.
Odôvodnenie:
Dňa 01.06.2015 podali navrhovatelia Martin Heglas a Mgr. Miroslava Heglasová, obaja bytom
Staškov 728, 023 53 Staškov návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie stavby "Rodinný dom a
garáž" register "C" parc. č. 5816/6, register "C" parc. č. 5816/7; register "C" parc. č. 5816/8
v katastrálnom území Čadca.
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Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním na deň 02.07.2015, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Ku dňu ústneho pojednávania neboli doložené všetky potrebné doklady pre náležité posúdenie
navrhovanej stavby, preto stavebný úrad vyzval navrhovateľov, aby tieto v lehote do 30.10.2015
doložili a územné konanie podľa § 29 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov prerušil.
Navrhovatelia boli upozornení, že ak nebude návrh v stanovenej lehote požadovaným
spôsobom doplnený, Mesto Čadca územné konanie podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona zastaví.
Navrhovatelia pred uplynutím lehoty požiadali tunajší stavebný úrad o predlženie termínu na
doloženie dokladu o vlastníctve k pozemku parc.č. 'KN -C'
'677 Y,~"~. Čadca z dôvodu, že vlastníctvo
k predmetnému pozemku nadobudli rozsudkom Okresného súdu v Čadci, ktorý však ešte nenadobudol
právoplatnosť a preto nie je možné vybaviť list vlastníctva na príslušnej správe katastra. Stavebný úrad
žiadosti vyhovel, stanovil nový termín na doloženie dokladov do 30.12.2015 a územné konanie
prerušil.

5~n

Návrh bol doplnený dňa 21.12.2015.
V priebehu územného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky
ani pripomienky.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
Jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou
dokumentáciou pre dotknuté
územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie.
Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené YQ výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:
Podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti tomuto
rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podaním na Mesto
Čadca /adresa: Mestský úrad, Námestie slobody 30,02201 Čadca/.
V zmysle § 47 ods. 4 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení je toto
rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha: situácia umiestnenia stavby

Č.sp. VD/4941/2015/St

- Č.z. VD/4941-4/2015/St

str. 6

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Martin Heglas, Staš kov súp. Č. 728, 023 53 Staškov
2. Mgr. Miroslava Heglasová, Staškov súp. Č. 728, 023 53 Staškov
3. Bohuš Herman, Skalité súp. Č. 1116, 023 14 Skalité
4. Lesy SR, š.p., Odštepný závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej súp. Č. 2207, 022 01 Čadca
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova súp. Č. 36, 817 15 Bratislava
6. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského súp.
Žilina

Č.

48, 011 09

Ostatným účastníkom konania známym" ajneznáŕrtyrň.vlastníkom pozemkov register "C" parc.
Č. 5816/2, register "C" parc. Č. 14818/1 v katastrálnom území Čadca 'sa rozhodnutie doručuje verejnou
vyhláškou podľa § 36 ods. 4 'stávebného zákona, vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej
tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
7. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy apozem. kqffiunikácií, Palárikova súp. Č. 91 02201
Čadca
.
8. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95,02201 Čadca
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 1O 57 Žilina
10. Spp - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
11. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 01047 Žilina
Ostatní
12. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky 59 písm. a ods. 1 vo výške 40.00 € bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
mč: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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LEGENDA:
HRANICA POZEMKU
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OPLOTENIE POZEMKU
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KANALlZACNE POTRUBIE (SPLASKOVA)
KANALlZACNE POTRUBIE (DAZDOVA)
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VODOVODNA PRIPOJKA
ELEKTRO PRIPOJKA
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