
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/1021/2022/Ja 	 V čadci dlia 09.08.2022 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislugný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskodich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v 
stavebnom konani preskilmal podra § 62 stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, ktortl dria 
04.02.2022 podal 

Jozef Halik, Mierová 2144/10, 022 01 Čadca 

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

stavebné povolenie 

na stavbu 

Stavebné Upravy bytu č. 27 

(d'alej len "stavba") v bytovom dome sap. č. 2144 na pozemku register "C" parc. č. 1270 v 
katastrálnom fizemf Čadca. 

Stavba obsahuje: 

stavebné Apravy spočivajú vo vybúrani nového dverného otvoru rozmerov 1230 x 2250 mm v 
nosnej panelovej stene hr. 150nun medzi kuchyŕiou a obSrvacou izbou a vybfrani nového dverného 
otvoru rozmerov 900 x 2020 mm v nosnej panelovej stene hr. 150mm medzi obývacou izbou a 
spálhou, podra predloženčho statick6ho posudku 

Pre uskutočnenie stavby sa určujil tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorft 
vypracoval Ing. arch. Toma§ Bytčanek, Hviezdoslavova 1950/5, 022 01 Čadca a ktord je prilohou 
tohto rozhodnutia, privadné zmeny nesmit byt' vykonanč  bez predchadzajficeho povolenia 
stavebného úradu. 

2. Pri uskutoelovaní stavby je nutné dodržiavat' predpisy týkajtíce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadeni, najmä. vyhlá§ky Č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeni pri 
stavebných prácach a dbat' na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 
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3. Pri uskutočriovaní musia byt' dodržand príslušné ustanovenia vyhlášky 6. 532/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívand osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a 
orientácie a príslušné technické normy. 

4. Stavba bude ukončená najneskôr do 1 roka odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

5. Dodržat' podmienky správcu bytovdho domu OSBD Čadca uvedené vo vyjadrení 6. 186/2022 zo 
di% 04.02.2022: 

- Práce budii vykonand na Vaše vlastné náldady odbornými pracovnilGni. Upozothujeme Vás, že 
práce je potrebné vykonat s odbornou starostlivosfou tak, aby nedošlo pri rekonštrukcii bytu k 
poškodeniu spoločných Usti a zariadení bytového domu. Práce bude možné vykonávat' počas 
pracovných dní v čase od 8:00 - 18:00 hod. Likvidáciu stavebného odpadu je nutné zabezpečif 
samostatným odvozom na skládku odpadu. Stavebný odpad sa nesmie uldadat' do kontajnerov 
určených pre domový odpad. 

- Vybúranie otvorov v nosných paneloch je potrebné zrealizovat' výhradne v zmysle spracovaného 
statického posudku, ktorý vypracoval Ing. Marián Sýkora, PhD., z 03/2020. Pri realizácii nie je 
prípustné použitie búracích kladív. Vybúranie otvorov riešif met6dou vyrezavania. 

- V bytovom jadre bude potrebné zabezpečif dostatočne verký montkn" y otvor pre vorný prístup k 
bytovým vodomerom a stdpacím rozvodom teplej a studenej vody. Pre vybudovanie nových 
priečok v rámci rekonštrukcie bytového jadra sa poulijú výhradne rahké p6robetónové tvárnice 
pripadne sadrokartónová konštrukcia. V prípade inštalácie sprchovacieho kíitu, nie je prípustný 
zásah do podlahovej dosky. 

- V prípade rekonštrukcie elektroinštalácie v byte je potrebné po jej prevedeni, zabezpečif Si 
revíziu zrekonštruovanej elektroinštalácie. Správa o odbornej prehliadke a odbornej slalške el. 
zariadenia (revízna správa) rpusí byt' vypracovaná odborným pracovníkom, revíznym teclulikom. 
lOpiu revíznej správy Vds žiadame dodat' na OSBD Čadca. 

- V rámci rekonštrukcie podldh v byte je potrebné zabezpečif, aby pri obnove podláh nedošlo k 
vytvoreniu pevného bodu podlahy so stilpacim vedením vykurovacích rozvodov. 

- Stavebník nesmie skladovat' stavebný materiál v spoločných priestoroch a nesmie prenášaf fažké 
a verké predmety osobným výťahom. 

- Oboznámif domového dôverníka o výkone prác. Dodržiavat' domový poriadok. 

- Na viditerné miesto vyvesit' povolenie od stavebného úradu. 

6. Na stavbu budii použité stavebné výrobky, ktoré spiŕiajú podmienky osobitných predpisov. 

7. Stavebník je povinný oznámif stavebndmu fuadu termín začatia stavby. 

8. Stavba bude uskutočiiovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávar Ing. arch. Tomáš 
Bytčanek, Hviezdoslavova 1950/5, 022 01 Čadca a bude zodpovedný za odborné vedenie 
uskutočriovania stavby. 

9. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Rozhodnutie o namietkach tičastnikov konania: 

- 	v priebehu stavebného konania neboli zo strany ilčastníkov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky 
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Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosf, ak sa s uskutočnenfm stavby 
nezačne do 2 rokov odo dfia nadobudnutia privoplatnosti. 

So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf(§ 52 zákona 6. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov). 

Odtwodnenie: 

Ma 04.02.2022 podal stavebnik Jozef Hažík, bytom Mierová súp. 6. 2144/10, 022 01 Čadca žiadosf o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné fipravy bytu č. 27" v bytovom dome súp. 6. 2144 
na pozemku register "C" pare. 6. 1270 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným Mom bolo začaté 
stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil dňa začatie stavebného konania všetkým známym účastnikom konania a 
dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 stavebného zákona 
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakorko pomery staveniska mu boli dobre 
známe a žiadosf poskytovala dostataný podklad pre riadne a sporahlivé posúdenie navrhovanej 
stavby. Zároveti stanovil lehotu 7 drif odo drla doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastnici 
konania uplatnif svoje nd.mietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizacie svoje stanoviská. 

Zároveli stavebný úrad upozornil fičastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné námietky 
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatnif na tunajšom stavebnom úrade najneskôr 
v určenej lehote, inak na ne nebude prihliadaf. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosf z hradisk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikrni konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami 
a zistil, že jej realizáciou alebo uživanfm nie sú ohrozené zátijmy chrdnené stavebným zákonom, 
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Očastnici konania: 

- 	Jozef Halfk, Ing. arch. Tomáš Bytčanek, vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 
súp. Č. 2144 

Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické 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. 

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené. 

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podaf 
odvolanie v lehote 15 dni odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Cadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je 
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov. 

114,46  

ng. M• GURA 
prim or mesta 
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Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znerg neskoršich predpisov 
položky 60 pism. ć  ods. 2 vo výške 100.00 E bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia /pre stavebnfka/ 

Toto rozhodnutie musi byr vyvesenč  na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dria: 	 /16 •  If  •  °IQ 2-1- 
	

Zvesené dria: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zksenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Jozef Hažik, Mierová sítp. Č. 2144/10, 022 01 Čadca 
2. Ing. arch. Tomáš Bytčanek, Hviezdoslavova súp. č. 1950/5, 022 01 Čadca /projektant, stay. dozor/ 
3. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sill). č. 2144 - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra§ 69 stavebného zákona 

Na vedomie 
4. Okresné stavebné bytoyé družstvo Čadca, Gočárova súp. č. 252, 022 47 Čadca 
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