
MESTO Č ADCA 
1\lámestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/1170/2022/St 	 V Čadei diia 17.05.2022 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 ods.1 zákona Č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov a § 5 pism. 
a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a dopinenf zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni 
neskoršich predpisov, v spojenom územnom a stavebnom konani preskúmal podra § 37 a 62 
stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, ktorú diia 16.02.2022 podala 

Darina Ja§urková, Jána Kollára 2456, 022 01 Čadca 

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

stavebné povolenie 

v spojenom územnom a stavebnom konani 

na stavbu 

rodinnf dom 
na pozemku register "C" pare. Č. 9771/3, 6. 9771/4, č. 9776/1, Č. 9776/2, č. 9777/1, 6. 9777/2, 

'6. 9766/2 v katastrálnom územi Čadca. 
Pristup z miestnej komunikácie MK 150 na pozemku register "C" parc. 6. 9754 v k.ú Čadca, pripojky 
inžinierskych sieti po pozemku register "C" parc. Č. 9776/2, 9776/1, 9777/1 v k.ú. Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovaný rodinný dom bude 
nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažim, zastrešený sedlovou strechou. K stavbe sa zriadi 
vodovodná pripojka z verejnčho vodovodu v správe SEVAK, odkanalizovaná bude kanalizačnou 
pripojkou zadstenou do verejnej kanalizácie v správe SEVAK, elektrická pripojka z verejných 
rozvodov NN. Pristup je z jestvujíicej miestnej komunikácie MK 150 a po pozemku 9776/2 v k.ú. 
Čadca vo vlastnictve stavebničky. 

Technické 6,daje stavby: 
taitková plocha: 74,96 m2  
Obytná plocha: 53,49 m2  

Objektová skladba povorovanej stavby: 
SO 01 Rodinný dom 
SO 02 Kanalizačná pripojka 
SO 03 Vodovodná prfpojka 
SO 04 Elektrická pripojka 
SO 05 Oplotenie 
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. 6. 9771/3, Č. 9771/4, 6. 9776/1, č. 9776/2, 
č. 9777/1, 6. 9777/2, Č. 9766/2 v k.ú. Čadca. Pristup z miestnej MK 150 na pozemku register "C" 
parc. č. 9754 v k.ú Čadca, pripojky inžinierskych sietf po pozemku register "C" parc. 6. 9776/2, 
9776/1, 9777/1 v k.ú. Čadca podra situácie, ktorá je súčasfou PD a tvori prflohu tohto 
rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery (vid priložená situácia umiestnenia stavby): 
• stavba RD bude pôdorysných rozmerov 13,250 x 9,90 m, 

umiestnená bude: 5,620 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 9778/3, 
6,405 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 9771/1, 
8,47 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 9775, 

• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = úroveri podlahy I. NP, 
• výška hreberia strechy : + 5,150 mod ± 0,000 m. 

Oplotenie v časti na spoločnej hranici s pozemkom register "C" parc. č. 9778/3 v k.ú. Čadca 
bude zhotovené z betemových panelov + bet6novč  stipiky výška 2 m, s osadenim posuvnej brány, 
zvyšná časf oplotenia pozemku bude pozostávaf z ocerových stĺpikov a plotových panelov výšky 1,75 
m s osadenim podhrabovej dosky. 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• Zásobovanie vodou — vodovodnou pripojkou z materiálu HDPE 100 SDR 17, PN 16 D 32x3,0 

mm (DN 25), napojenou z verejného vodovodu (VV) HDPE D 110 mm, podra PD 
odsúhlasenej správcom )SEVAK, a.s., žilina dria 03.03.2022 a overenej v tomto konani. 

• Oodkanalizovanie — kanalizačnou pripojkou z rúr PVC DN 150 mm, ktorá bude zanstená do 
verejnej kanalizácie PVC DN 300 mm, podra PD odsdhlasenej správcom SEVAK, a.s., Žilina 
dria 03.03.2022 a overenej v tomto konani. 

• Elektrická energia — káblová NN pripojka bude prevedená káblom AYKY-J 4x16 mm2, 
z jestvujítceho JB podperného bodu k elektromerovému rozvádzaču, d'alej zemným káblom 
CYKY-J 5x16 + CYK-o 3x2,5 mm2. SSD, a.s. Zilina sa k technickým podmienkam pripojenia 
vyjadrila dria 15.12.2021. 

• Vykurovanie — tepelným čerpadlom vzduch — voda — podlahové teplovodné vykurovanie 
v kombinácii s teplovzdušným krbom s krbovou vložkou o maximálnom menovitom tepelnom 
prikone 12 kW, ktorý bude umiestnený v obývacej izbe s prirodzeným spôsobom vetrania. 
Odvod spalin bude zabezpečený kominovým telesom Schiedel DN 200 mm. Ako palivo bude 
v MZZO používand drevo. Sdhlas na stavbu MZZO vydaný Mestom Čadca dria 28.03.2022, 
6. ŽP-1190/2022/MZZO-P S. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 
v spojenom územnom a stavebnom konani, ktord Ing. Tibor Ponek, Kýčerka adp. Č. 2939, 022 01 
Čadca. Pripadné zmeny nesmú byf vykonanč  bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutoelovani stavby je potrebné dodržiavaf predpisy týkajace sa bezpečnosti práce 
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Počas výstavby budd dodržiavand všeobecné technickč  požiadavky na uskutočriovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

4. Stavba bude dokončená do 5-ich rokoch od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
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5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovaf v zmysle zákona o odpadoch, ku 
kolaudácii stavby je stavebta povinný dokladovaf množstvo vzniknutého odpadu a zákonný 
spôsob jeho likvidácie. 

6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budít odvádzané pomocou drenážnych rnr, likvidovand na 
pozernku stavebnika, zallstené do vsakovacej jamy tak aby nepoškodzovali susedné nehnuternosti. 

7. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesf stavebný 
dennik a tento predložif stavebnému ítradu pri kolaudácii stavby. 

8. Na stavbu budít použité stavebné výrobky spiriajfice podmienky osobitných predpisov. 

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

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

11. Stavebnik pred začatim stavebných prác na predmetnej stavbe zabezpeči presné vytýčenie 
všetkých podzemných vedeni a zariadeni v danej lokalite, ich pripadnri ochranu podra platných 
noriem a predpisov za odborného dozoru ich správcov. 

12. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému itradu termin začatia stavby. 

13. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému riradu 
zhotovitera stavby do 15 dni odo dria ukončenia výberového konania. 

14. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky spoločnosti SEVAK a.s. Žilina k realizácii vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky, uvedené vo vyjadrenf č.j. 022007565 zo dria 03.03.2022: 
• Vodovodná pripojka sa vybuduje z materiálu HDPE 100 SDR 17, PN 16 D 32x3,0 mm (DN 

25) v celkovej dale 47,0 m v sklone nad 0,3%o. Vodomerná šachta (VŠ) je odsíthlasená 
bet6nová s vnittorným pôdorysným rozmerom 900x120 mm, svetlej výšky 1800 mm, so 
vstupným kominom 600x600 mm, výšky 400 mm s osadenou kapsovou stitpačkou, vo 
vzdialenosti 5,0 m od napojenia na verejný vodovod HDPE D 110 mm. 

• Vo VŠ bude osadený fakturačný vodomer DN 20. Fakturačný vodomer a navŕtavaci pás dodá 
naša spoločnosf. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a.s. Na 
základe osadeného vodomeru bude vykonávaná fakturácia vodného a stočného od dátumu 
realizácie prfpojok. 

• Kanalizačná pripojka sa odsíthlasuje z materiálu PVC SN 4 DN 150 v dižke 47,0 m. Revizna 
šachta bude osadená plastová DN 400 mm vo vzdialenosti 5,0 m od napojenia na verejnú 
kanalizáciu PVC DN 300 mm. Do verejnej kanalizácie zaristif len splaškové odpadové vody. 

• Pred začatim zemných prác požiada o vytýčenie inžinierskych sietf ich správcami a rozkopové 
povolenie od prislušného správcu. Pri realizácii pripojok dodržaf platné STN týkajrice sa 
inžinierskych sieti a pásma ochrany inžinierskych sieti § 19 zákona Č. 442/2002 Z.z. 

• SEVAK, a.s. v zmysle platnej legislativy zodpovedá za hodnotu tlaku vody, prietokové pomery 
a kvalitu vody v bode napojenia na verejný vodovod. Nezodpovedá za hodnotu tlaku, 
prietokové pomery a kvalitu vody v pripojke a v samotnej nehnuternosti. 

• Pre hodnotenie dodávky vody (kvality, množstva a tlaku vody) pre riešený RD bude vzhradom 
na dilku pripojky 47,0 m rozhodujrice miesto — bod napojenia na verejný vodovod. 
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Z dôvodu zabezpečenia hygienicky nezávadnej vody odporričame výmenu naakumulovanej 
vody v potrubi realizovaf odprišfanim cez uzáver (kohritik) na VP alt. osadenim zariadenia na 
dodatočnri dezinfekciu vody. 

• Lôžko hr. 150 mm a obsyp hr. 30 mm na d potrubie pripojok musi byf realizovaný pieskom 
resp. štrkopieskom s verkosfou zin max. 8 mm. 

• Samotné napojenie na verejný vodovod a verejnri kanalizáciu je podmienené podanim Žiadosti 
o zriadenie vodovodnej pripojky a Žiadosti o zriadenie kanalizačnej pripojky. Tlačivá 
a potrebné informácie pre zriadenie VP a KP poskytne prislušný zamestnanec SEVAK, a.s. 
v Zákaznickom centre SEVAK, a.s. 

• Pred realizáciou bude uzatvorená zmluva o dodávke vody a odvádzanf odpadových vôd. 
• Napojenie vodovodnej pripojky na verejný vodovod vykonávajú pracovnici našej spoločnosti 

z materiálov použivaných v podmienkach našej spoločnosti. Zaristenie kanalizačnej pripojky 
do spoločnej KP si vykoná investor na vlastné náklady a následne bude pracovnikmi 
spoločnosti SEVAK, a.s. zrealizovaná revizia uvedeného odberného miesta. V pripade 
nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadreni, nebude zo strany SEVAK zrealizovaná 
navrtávka pripojok na VV. Akákorvek zmena PD musf byf vopred odsailasená. 

• Vykonávaf zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nie je cudzim 
dovolené. Tieto zásahy môžu vykondvaf len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu a 
kanalizácie. 

• K terminu realizácie vodovodnej a kanalizačnej pripojky musi mat' žiadater vybudovanri 
pripojku vo vzdialenosti cca 1-1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod a miesta 
zaristenia do verejnej kanalizácie. 

• Tlakovri skrišku vodovodnej pripojky zrealizovaf podra STN EN 805 a skrišku vodotesnosti 
kanalizačnej pripojky zrealizovaf podra STN EN 1610. Celá kanalizačnd pripojka musf byf 
vybudovaná ako vodotesná. 

• V zmysle zákona 6. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 4 odsek 
7 a 8 vlastnik vodovodnej a kanalizačnej pripojky je povinný zabezpečif opravy a ridržbu 
vodovodnej a kanalizačnej pripojky na vlastné náklady. 

15. Dodržaf podmienky uvedené v stanovisku Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina pod č. 
202111-NP-1131-1 zo dria 15.12.2021: 
• V predmetnej lokalite sa nachádzajú energetické zariadenia v správe SSD a.s. , presnri trasu 

podzemných káblových vedeni je potrebné vytýčif. 
• Odsithlasená prridová hodnota hlavného ističa pre elektromer In=3x25 Ampér 
• Bod pripojenia k distribučnej sristave SSD — poistková skrinka SPP2 v majetku SSD na 

podpernom bode pri parcele KN-C 9767, pri RD č. 670. 
• Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z káblového zvodu na podpernom bode a istiacej 

skrinky SPP2 (3x50A), zabezpeči v 'ylučne SSD po spinenf podmienok pripojenia. 
• Elektrický privod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača bude vyhotovený káblom 

zodpovedajricim maximálnemu prridovému zafaleniu a ribytku napatia v zmysle platných 
STN EN, pričom minimálny požadovaný prierez el. privodu bude AYKY — J4B x 16 mm2  
a maximálny prierez z dôvodu pripojiternosti el. privodu k určenému bodu pripojenia bude 
AYKY — J4B x 35 mm2. El. privod bude ukončený na hlavnom ističi pred meranim spotreby 
elektriny (plombovaternd časf). 

• Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (RE) umiestnenom na 
verejne pristupnom mieste - na hranici pozemku KN-C 9767 s verejnou komunikáciou. 
Vzdialenosf rozvádzača RE od bodu pripojenia môže byf max. 30 m. Rozvádzač  RE môže byf 
umiestnený v min. vzdialenosti 2 m od podperného bodu. 
Všeobecné podmienky: 

• Akákorvek zmena bodu pripojenia a pripadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej 
dokumentácie prfpojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického privodu a osadenia 
rozvádzača je potrebné riešif žiadosfou o trito zmenu. 
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• V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedeni potrebné ju 
fyzicky vytýčif. Presnú trasu podzemných káblových vedeni v majetku SSD, na základe 
objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke SSD vytýči určený 
pracovnik prfslušného strediska ildržby SSD v danej lokalite. 

• Od energetických zariadenf žiadame dodržaf ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., 
a bezpečné vzdialenosti podra prislušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach dodržaf 
manipulačný technický priestor 1 m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každii 
stranu. 
Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušif celistvosf uzenlriovacej sústavy a stabilitu 
podperných bodov. Zároveŕi si Vás dovorujeme upozornif, že v danej lokalite sa medu 
nachádzaf aj podzemné vedenia tretich osôb. 

• V pripade sabehu a križovani zemných káblovych vedeni dodržaf manipulačný priestor mm. 1 
m na každíi stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciach našich zariadeni 
nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia. 

• Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberatera pre pripojenie do distribučnej 
sústavy SSD realizovaf v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z. 

• Elektrický privod je súčasfou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE 
vrátane a ma byf vyhotovený v salade so „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby 
a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD" 

• Vyhotovenie RE musi vyhovovaf platnému silboru noriem STN EN 61439-1 až 5. 
Pre pripadné blokovanie elektrospotrebičov musia byf spinené technické a obchodné 
podmienky prfslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musi byt' vorný rovný 
priestor aspori 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na 
sfistavu TN-S, ktora je potrebné riešie mimo plombovanfi časf rozvádzača RE. Podrobnosti 
o podmienkach merania nájdete na internetovej stránke SSD, a.s. 

• Práce na elektrickom privode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom 
zariadeni smie realizove iba odborne spôsobilá v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre 
vykonanie prác zabezpečuje žiadater. Pre vykonaternosf technického pripojenia elektrického 
privodu k určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podra 
bodu 3.3 vyjadrenia. 

• Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberatera musi mat' pred požiadavkou 
na montáž určeného meradla vykonanii prehliadku a s riou spojené merania izolačných stavov 
elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej 
a sporahlivej prevádzky". Následne po pripojeni odberného elektrického zariadenia 
k distribučnej siistave SSD musi byf neodkladne vykonaná revízia dandho zariadenia 
a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skfiške elektrického zariadenia (revizna 
správu od elektrického prfvodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade 
so zákonom Č. 124/2006 Z. z. a Vyhlaškou č. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej slalške 
elektromerového rozvádzača, a tieto je odberater povinný predložif na požiadanie SSD v 
sfilade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike. 

• SSD je potrebné požiadaf o samostatné vyjadrenie spojené s budiicou prevádzkou odberného 
miesta, ak o to už nebolo požiadané v pripade, ak na odbernom mieste bude dodatočne: 
- inštalovaná technol6gia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posiidenia zafaženia sústavy, 
určenie gpecifických podmienok Apravy odberového zariadenia odberatera a odsíthlasenie 
prislušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie, 
- inštalovaná a prevádzkovaná nabijacia stanica elektromobilov, 
- inštalovaný malý zdroj do 10 kW, nahradný zdroj, alebo podporný zdroj elektriny, 
- zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej 
sústavy. 
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Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázand a hodnotená 
ako závažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného 
miesta k distribučnej sústave SSD. 

16. Stavebník je povinný dodržaf podmienky Mesta Čadca, ako príslušného správneho orgánu ochrany 
ovzdušia, podmienky prevádzkovania malého zdroja znečisfovania ovzdušia (MZZO) uvedené 
v závamom stanovisko zo dria 28.03.2022, 6. 213-1190/2022/MZZO-PS: 
• S ohradom na okolitú zástavbu a potrebu zabezpečif vhodné rozptylové podmienky emisif 

a ich nerušený transport vorným prúdením, bude zriadený komín DN 200 o min. výške 6,17 m 
nad okolitým terénom. 

• Stavbu MZZO je potrebné uskutočnif podra dokumentácie vyhotovenej Ing. Tiborom 
Ponekom, každú zmenu musí odsúhlasif orgán ochrany ovzdušia. 

• Súhlas na zriadenie MZZO nadobudne fičinnosf až po rozhodnutí všeobecného stavebného 
úradu o umiestnení stavby MZZO. 

• Montáž vykurovacej sústavy smie vykonat' len firma s patričným oprávnením na vykonávanie 
montážnych prác, ktorá užívatera zaškolí na obsluhu zariadenia, v zmysle vyhl. MPSVaR 6. 
508/2009 Z.z. 

• Pri stavbe MZZO dodržaf všetky technické predpisy výrobcov jednotlivých komponentov 
a zariadení pre výstavbu MZZO a postupovaf podra platných noriem a predpisov. 

• K žiadosti o uvedenie MZZO do trvalej prevádzky doložie správu o funkčných skúškach 
vykurovacieho systému, revíznu správu technických zariadení a komína. 

• Odpady vzniknuté pri realizácii MZZO zlikvidovat' v súlade so zákonom o odpadoch v znení 
zmien a dopinkov. 

• Sledovat' a neprekročif tmavost' dymu. 
• MZZO udržiavat' v riadnom technickom stave a zabezpečovaf jeho pravidelnú kontrolu 

a fidržbu. 

17. Stavebník je povinný dodržat' podmienky Okresného úradu Čadca, pozeinkový a lesný odbor — 
podmienky na zabezpečenie ocluany pornohospodárskej pôdy uvedené v stanovisku zo dria 
20.04.2022, 6. OU-CA-PLO-2022/005024-002: 
• Zabezpečif základnú starostlivost' o pornohospodársku pôdu odriatú týmto rozhodnutím až do 

realizácie stavby, najma pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. 
• Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberaných častí 

pozemkov C KN 9771/3, 9777/1, 9776/1 v k.ú. Čadca a zabezpečif jej hospodárne a fičelné 
využitie na nezastavanej časti pozemku C KN 9771/3 v k.ú. Čadca. 

• Po realizácii výstavby, za fičelom usporiadania evidencie druh pozemkov v katastri 
nehnuterností podra § 3 ods. 2 zákona, požiadaf o zmenu pornohospodárskeho druhu pozemku 
trvalý trávny porast a orná pôda na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu s predložením 
porealizačného geometrického plánu a tohto stanoviska. Zmenu druhu vykoná Okresný firad 
Čadca, katastrálny odbor. 

18. Stavebník je povinný dodržae podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor — 
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v rozhodnutí 
o odŕiatí pornohospodárskej pôdy pre výstavbu RD, parkovanie, príjazd a chodníky natrvalo zo 
dria 20.04.2022, Č. OU-CA-PLO-2022/005026-003: 
• Pornohospodársku pôdu zabrat' len v rozsahu povolenom rozhodnutím o odriatí a zabezpečif, 

aby nedošlo k zbytočným škodám a k zhoršeniu prirodzených vlastností na prirahlých 
pozemkoch. 

• Pred začatím stavebných prác vykonat' slcrývku humusového horizontu pornohospodárskych 
pôd odnímaných natrvalo a zabezpečif ich hospodárne a fičelné vyulitie na základe bilancie 
skrývky humusového horizontu. 
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• Zabezpečif základnú starostlivosf o pornohospodarsku pôdu odriatú týmto rozhodnutim až do 
realizácie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastom samonáletu drevin. 

• Ak v dôsledku použitia danej pornohospodárskej pôdy na výstavbu dôjde k poškodeniu okolitej 
pornohospodarskej pôdy, potom žiadater na vlastné náklady odstráni spôsobené škody a 
vykoná opatrenia smerujúce k obnove a zachovaniu úrodnosti pornohospodárskej pôdy. 

19. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky Mesta Čadca oddelenia výstavby, územného plánovania, 
stavebného poriadku a dopravy — referátu dopravy, ako vecne a miestne prislušnému správnemu 
orgánu vo veciach miestnych komunikácii uvedené v závaznom stanovisku č. VD/29844/2022/MKo 
zo dria 17.05.2022: 
• Vjazd na pozemok stavebnika bude z miestnej cesty MK 150 nachadzajúcej sa na pozemku 

č. CKN 9754 v k. ú. Čadca. 
• K zriadeniu je potrebné požiadaf Mesto Čadca — referát dopravy v zmysle § 3b cestného 

zákona o vydanie rozhodnutia o zriadenf vjazdu z miestnej cesty na susedné nehnuternosti. K 
žiadosti je potrebné doložif v zmysle § 3b ods. 4 cestného zákona závazné stanovisko a 
overenú projektovú dokumentáciu vjazdu od OR PZ Okresného dopravného inšpektorátu v 
Čadci. 

• Napojenie vjazdu bude v nivelete miestnej cesty. 
• Stavebnik na vlastnom pozemku vytvori dostatočný počet odstavných a parkovacich plôch, 

ktorý musi zodpovedaf slovenskej tecluickej norme STN 73 6110/Z2 Projektovanie miestnych 
komunikácii Zmena 2 v súlade s STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných 
vozidiel. 

• Stavebnik je povinný zachovaf jestvujiice odvodnenie miestnej cesty. 
• Povrchové vody z vjazdov, spevnených plôch a vlastného pozemku nesmú byť  vypúšfané na 

teleso miestnej cesty, tak aby nedošlo k ich podmáčaniu. 
• Pri stavebnej činnosti ani iným spôsobom v zmysle § 9 ods. 4 a ods. 5 cestného zákona 

neznečisfovaf a nepoškodzovaf dotknutú pozemnú komunikáciu a bezodkladne čistif 
zametanim alebo poškodenie odstránif. V pripade znečistenia alebo poškodenia komunikácie, 
je nutné bez priefahov zabezpečif okamžitú nápravu. Ak sa tak nestane, je ten, kto závadu 
spôsobil, povinný uhradif správcovi komunikácie naklady spojené s uvedenim komunikácie do 
pôvodného stavu. 

• Material spojený s realizáciou stavby nesmie byf ukladaný na miestnu cestu. 
• Z dôvodu zachovania rozhradových pomerov pri výjazde vozidiel z pozemku, je povinnosfou 

stavebnika zabezpečif, aby nové oplotenie, brána a iné stavebné objekty, pripadne výsadba 
stromov a krovin, neboli umiestnené do rozhradových polí vjazdov. Výška prekážok 
umiestnených v rozhradovom poli križovatiek musi byf do výšky max. 0,9 m od firovne 
vozovky. 

• Oplotenie a ostatné stavebné objekty realizovaf vo vzdialenosti minimálne 1 m od okraja 
vozovky miestnej cesty, tak aby nebranilo výkonu zimnej ildržby. 

• Brány oplotenia sa nesmú otváraf do priestoru miestnej cesty, tak aby nebránili výkonu Adržby, 
nevytvárali na nich prekážku a neohrozovali bezpečnosf a plynulosf cestnej premávky. 

• V zmysle § 7 ods. 4 vyhlášky 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
uživané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie, musia byf pristupové cesty 
k stavbe zhotovené do začatia uživania stavby. 

20. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác 
slúžif iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných 
plôch a cestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou RD a pripojok je stavebnik povinný 
pred realizáciou vyžiadaf si súhlas prislušného správcu. 
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21. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez sailasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovaf práva a právom chránené 
zaujmy účastnikov stavebného konania. 

22. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozernky dotknuté stavbou uviesf do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom podra všeobecnych predpisov o nahrade škody. 

23. Stavebnik je povinný v zmysle zákona Č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a dopineni niektorých zákonov predložif ku kolaudácii stavby 
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou. 

24. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spasob doterajšieho využitia pozemkov: 

Parcela register "C" parc. č. 9771/3, 9777/1 v k.ú Čadca — trvaly trávny porast 
Parcela register "C" parc. č. 9776/1 v k.11 Čadca — orná pôda 

Salasné stanovisko k odŕiatiu pornohospodárskej pôdy pre účel výstavby rodinného domu 
s celkovym navrhovanym záberom 219 m2  vydané Okresnym &adorn Čadca, odbor pozemkový a 
lesný Ma 20.04.2022, pod č.j. OU-CA-PLO-2022/005024-002. 

Parcela register "C" parc. č. 9776/2 v k.ú Čadca — orná pôda, 
Rozhodnutie o odŕiatf pornohospodárskej pôdy natrvalo pre iičel výstavby RD, parkovanie, 

prijazd a chodniky s celkovým navrhovanym záberom 399 m2  vydané Okresným &adorn Čadca, odbor 
pozemkový a lesný dtia 20.04.2022, pod č.j. OU-CA-PLO-2022/005026-003. 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 

Ing. Tibor Ponek, Kyčerka sup. č. 2939, 022 01 Čadca 

Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania: 

V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany fičastnfkov konania 
vznesené žiadne námietky, účastnik konania Jaroslav Maslák, bytom Drahošanka 700, 022 01 Čadca 
požadoval, aby na spoločnej hranici s jeho pozemkom register "C" parc. Č. 9778/3 v k.ú. Čadca bolo 
zrealizovand oplotenie z bet6nových plotových panelov výšky 2 m. Požiadavka bola akceptovaná. 

Podmienky dotknutých orgánov sa boli akceptované a sú zapracovand do podmienok pre 
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia. 

Stavba nesmie byt' začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf v zmysle § 52 
ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani. 

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

Stavba je umiestnená na pozemkoch nachádzajacich sa na hranici intravilánu a extravilánu 
obce, ktoré nie sú riešené OPN mesta Čadca, v blízkosti jestvujúcej zástavby rodinnych domov 
(urbanistický okrsok v platnom územnom plane s označenim 5/BI/1 - plochy rodinných domov, so 
základnou funkciou obytnou, spôsob zástavby - individuálne rodinné domy, so strechou sedlovou 
alebo valbovou, s parkovanim riešenym na vlastnom pozemku, nepripustif hlučné a nehygienické 
prevádzky). Nakorko pozernky nie sú riešené v OPN mesta Čadca, bol investičný zámer posúdený s 
územnoplánovacími zámermi mesta Čadca (UPN mesta Čadca), platnou legislativou na úseku ochrany 
pornohospodarstva pôdy a platnou legislativou na úseku ochrany prirody. 



C.sp. VD/1170/2022/St - Č.z. VD/29657/2022/St 	str. 9 

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor a Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti 
o životné prostredia vydal súhlasné stanoviská k umiestneniu stavby na dotknutých pozemkoch. 

Ockivodnenie:  

DM 26.01.2022 podala Darina Jašurková, bytom J. Kollára 2456, 022 01 Čadca, žiadosť  
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemku register "C" parc. Č. 9771/3, 
Č. 9771/4, 6. 9776/1, Č. 9776/2, Č. 9777/1, č. 9777/2, č. 9766/2 v k.ú. Čadca. 
Prfstup z miestnej MK 150 na pozemku register "C" parc. č. 9754 v k.ú Čadca, pripojky inžinierskych 
sieti po pozemku register "C" parc. 6. 9776/2, 9776/1, 9777/1 v k.ú. Čadca. 

Uvedeným diiom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Tunajšf stavebný úrad, na zdklade doručenej žiadosti oznamil v zmysle § 36 a § 61 stavebného 
zákona všetkým známym účastnikom konania a doticnutým orgánom začatie spojeného územného 
a stavebného konania a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovanim na deft' 13.04.2022, o jeho výsledku bola spisaná zápisnica. 

fJčastnici konania boli v oznámenf upozomenf, že svoje pripadné námietky a pripomienky 
k stavbe môžu uplatniť  na stavebnom úrade pred Mom ústneho pojednávania, najneskôr však na 
ústnom pojednávani, inak sa nebude na ne prihliadať. 
Účastníci konania: 

• Darina Jašurková, Martin Duraj, Jaroslav Maslák, Drahomira Masláková, Ing. Tibor Ponek, 
známi aj neznámi spoluvlastníci CKN 9779 a 9775 v k.ú. Čadca. 

Námietky fičastnikov neboli v konani uplatnené. 

Očastnik konania Jaroslav Maslák, bytom Drahošanka 700, 022 01 Čadca požadoval, aby na 
spoločnej hranici s jeho pozemkom register "C" parc. 6. 9778/3 v k.ú. Čadca bolo zrealizované 
oplotenie z bet6nových plotových panelov výšky 2 m. Požiadavka bola akceptovaná, návrh oplotenia 
je zahmutý v projektovej dokumentácii stavby overenej v tomto konani. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosť  z hradisk 
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými 
orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené 
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: 
• Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Stredoslovenská distribučná, a.s., žilina, 

SEVAK, a.s., Žilina, Mesto Čadca. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sietf technického vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahmul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

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

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolani: 

Podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani proti tomuto rozhodnutiu možno podať  
odvolanie v lehote 15 dni odo dŕia jeho doručenia na Mesto Čadca (adresa: Mestský úrad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca). 
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V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom mend je toto rozhodnutie 
preskUmaterné sUdom po vyčerpani riadnych opravnych prostriedkov. 

Priloha: situácia umiestnenia stavby 

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Darina Jašurková, Jána Kollára slap. č. 2456, 022 01 Čadca 
2. Martin Duraj, Stred 	č. 872, 023 11 Zákopčie 
3. Jaroslav Maslák, Drahošanka 	č. 700, 022 01 Čadca 
4. Drahomira Masláková, Drahošanka 	č. 700, 022 01 Čadca 
5. Ing. Tibor Ponek, Kyčerka 	č. 2939, 022 01 Čadca 
6. tJčastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov register "C" pare. 6. 

9779 a 9775 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 69 ods. 2 
stavebného zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu 
v Čadci. 

Dotknuté orgány 
7. MstJ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
8. MstJ Čadca, refer& dopravy 
9. Okresny Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina 
11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke stlp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč  na ňradnej tabuli Mesta eadea na dobu 15 dni, 
posledný deň  lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dria: 	0 	 é 

Pečiatka a podpis orgánu,  potvrdzu 	a zvesenie rozhodnutia. 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov položky 
60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 pism. d ods. 4 vo výške 30.00 E, celkom 80.00 E bol zaplatený. 

Tel.: 041/4332301-4 Ito: 313971 	Bankovč  spojenie: Vt:JB, a.s., Čadca 	E-mail: sektretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 	Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky firad Čadca, Niunestie slobody 30, PSč: 022 01 
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