MES TO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
V Čadci
.
dria 05.08.2020

Č. j.: VD/1261/2020/Ja

STAVE BNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušny podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o ítzemnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v spojenom Azemnom a stavebnom konani preskítmal podra § 37 a 62 stavebndho zákona žiadosť o
stavebné povolenie, ktorti Ma 04.02.2020 podal
EUROPEX SLOVAKIA s.r.o., Matičné námestie 2891/2a, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na záldade tohto preskítmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom tízemnom a stavebnom konani
na stavbu
Polyfunkčný dom Domes čs. 2891 - nadstavba a stavebné ripravy
(d.alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. Č. 576/3 v katastrálnom ítzemi Čadca.
Stavba obsahuje:
Projektová dokumentácia rieši nadstavbu a stavebné Apravy polyfunkčného domu Domes čs. 2891
na pozemku pare. č. CKN 576/3 v katastrálnom Azemi Čadca. Navrhovanou nadstavbou bude
nadstavené 4. nadzemné podlažie. Riešená stavba tak bude nepodpivničená, so 4 nadzemnými
podlažiami, zastrešená bude plochou strechou. Stavebnými Apravami bude upravená dispozicia
jednotlivych podlalf za tičelom nového funkčného využitia jednotlivých priestorov ako kombinácia
bytovych a nebytových priestorov, pričom na 1.NP buck' umiestnené 4 obehodné priestory
s prislušným zázemim, na 2.NP bude umiestnenych 7 nebytovych priestorov - apartmány, na 3.NP
bude umiestnených 7 bytov a na 4.NP bude umiestnených taktiež 7 bytov.
Stavba bude napojená na verejné rozvody inžinierskych sieti (vodovod, kanalizácia, el. NN sieť,
plynovod) jestvujíicimi pripojkami.
Ažitkové plochy:
1.NP - obchodny priestor 1.02:

67,39 m2

obchodny priestor 1.05: 69,85 m2
obchodny priestor 1.08: 127,59 m2
obchodny priestor 1.13: 89,20 m2
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2.NP - apartmán "A": 77,66 m2
apartmán "B": 60,49 m2
apartmán "C": 76,88 m2
apartmán "D": 95,08 m2
apartmán "E": 88,25 m2
apartmán "F": 62,58 m2
apartmán "G": 59,35 m2
3.NP - byt "H": 77,65 m2
byt "I": 60,44 m2
byt "J": 76,88 m2
byt "K": 95,06 m2
byt "L": 88,19m2
byt "M": 62,58 m2
byt "N": 59,36 m2
4.NP - byt "O": 73,97 m2
byt "P": 57,12m2
byt "R": 77,57 m2
byt "S": 85,71 m2
byt "T": 84,12 m2
byt "U": 58,12m2
byt "V": 59,94 m2
Objektovi skladba povol'ovanej stavby:
SO 01 - nadstavba a stavebné fipravy objektu Č. 2891
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnena na pozemku register "C" parc. č. 576/3 v katastralnom itzemi tadca tak,
ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je sitčasťou projektovej dokumentácie a tvorí
prflohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a výškovd pomery:
pôdorysné rozmery stavby a jej odstupové vzdialenosti od hranic susedných pozemkov ostavajít
nezmenené
porovnavacia rovina: ± 0,000 = firoveti podlahy 1.NP
Nrý§ka atiky strechy : + 15,900 m od ± 0,000
firoveri upraveného terénu: -0,100 od ± 0,000
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
napojenie stavby na verejné rozvody inžinierskych sieti (vodovod, kanalizacia, el. NN sieť,
plynovod) ostáva nezmenené - jestvujficimi pripojkami
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4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorú
vypracoval Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, U Hluška 1197, 022 01 Čadca a ktora je prflohou tohto
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchadzajficeho povolenia stavebného
úradu.
5. Pri uskutočliovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti prace a
technických zariadeni, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na výkon niektorých pracovných činnostf a dbat' na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe budú dodržand ustanovenia vyhlášky č. 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 schopnosfou pohybu a orientacie, ktoré upravujú
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy.
7. Počas výstavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočilovania stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
8. Stavba bude dokončená najneskôr do 5 rokov odo &la nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.
9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spiriajú podmienky osobitných predpisov.
10.Stavebnik zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávneným subjelctom.
11.Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. b) stavebného zákona označiť stavenisko
s uvedenim potrebných ficlajov o stavbe a účastnikoch výstavby.
12.Stavebnik pred začatfm stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadeni, ich pripadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
13.Stavebnik je povinný oznámiť stavebndmu úradu termin začatia stavby.
14.Stavba bude uskutočriovaná dodavatersky. Stavebnik je povinný nahlásiť stavebndmu úradu
zhotovitera stavby najneskôr pred začatim stavby. Za odborné vedenie uskutočfiovania stavby
bude zodpovedný zhotoviter.
15.Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistif po každom znečisteni. V pripade
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastrid náldady a okamžite uviesť do
p6vodného technického stavu.
16.Stavebnfkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžif iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných pl6ch a miestnej
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred
realizáciou vyliadať Si salas Mst1 v Čadci, referát dopravy.
17.Stavebnými prácami nezasahovať do vlastnIckych, prĺp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať priva a pravom chránené
záujmy účastnfkov stavebného konania.
18.Povolená stavba podlieha kolaudácii.
19.Stavebnik do doby kolaudácie predmetnej stavby preukáže stavebnému úradu vyriešenie statickej
dopravy v danej lokalite, ktoré bude odsúhlasené prislušným špeciálnym stavebným &adorn (Ms0
Čadca - referát dopravy) .
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Spôsob doterajfieho využitia pozemkov:
-

CKN 576/3 - zastavaná plocha a nádvorie

K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknut6 orginy:
-

Olcresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Cadci; Regionálny úrad verejneho
zdravotnictva

Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania:
- v priebehu konania neboli zo strany fičastnikov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky
Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenfm stavby
nezačne do 2 rokov odo dfia nadobudnutia pravoplatnosti.
So stavbou nesmie byt' začaté, poldar stavebné povolenie nenadobudne pravoplatriosť(§ 52 zákona Č.
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskor§fch predpisov).
Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou — územným plánorn z6ny
UPN CMZ Mesta Čadca.
Odôvodnenie:
Dim 04.02.2020 podal stavebnik EUROPEX SLOVAKIA s.r.o., so sfdlom Matičné námestie 2891/2a,
022 01 Čadca žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Polyfunkčný dom Domes čs. 2891 nadstavba a stavebné itpravy" na pozemku register "C" parc. 6. 576/3 v katastrá1nom úzerni Čadca.
Uvedeným diiom bolo začaté spojené úzetnné a stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania v§etkým známym fičastnikom konania a doticnutým
orgánom a organizáciam. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery staveniska mu boli dobre známe a
žiadosť poskytovala dostataný podklad pre riadne a 41116 posúdenie navrhovanej stavby. Zaroveň
stanovil lehotu 7 dni odo dňa doručenia tohto oznimenia, v ktorej môžu fičastnici konania uplatniť
svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konanf preskúmal predloženú žiadosť z hradfsk uvedených
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastnikmi konania a s dotknutými orgánmi a
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným
zakonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviska oznámili:
-

Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci; Regionálny úrad verejného
zdravotnictva

Stavebný Arad zaistil vzájomný sidad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre
napojenie do sietf technickčho vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie
stavby je v sídade so schválenou Azemnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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Očastnici konania:
-

EUROPEX SLOVAKIA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Ondraina, COOP Jednota Čadca, spotrebné
družstvo, vlastnici pozetnku parc. Č. CKN 575 v k.ú. Čadca

Námietky nčastnikov neboli v konani uplatnené.
Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konard možno podat'
odvolanie v lehote 15 drd odo dŕia jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie preskfunaterné sndom po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov.

ng. M7 n GURA
pri tor mesta

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v meld neskoršich predpisov
položky 60 pism. g vo itý§ke 800.00 e bol zaplatený.
Priloha:
-

overená projektová dokumentácia
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Toto rozhodnutie mug byr vyvesenč na tiradnej tahuli mesta na dobu 15 dig, posledný deň
vyvesenia je (Mom doručenia
Vyvesené dňa:

5

0.4

Zvesené dňa:

MESTO CAR;
_ .01: i ţ
Pečiatka a podpis orginu, ktorý potvrdzuje vyveseme zvesenie rozhodnutia.

Dorn& sa:
Očastnici konania
1.EUROPEX SLOVAKIA s.r.o., Matičné nňmestie snp. Č. 2891/2a, 022 01 Čadca
2. &lg. arch. Jaroslav Ondrašina, U Hluška snp. č. 1197, 022 01 Čadca /projektant/
3. COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova snp. Č. 87, 022 01 Čadca
4. vlastnici pozemku parc. Č. CKN 575 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 69
stavebného zákona
Dotknuté orgány
5. MsfJ Čadca, referát dopravy
6. Msti Čadca, refer& správy majetku
7. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadei, A.Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
8. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
9. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova snp. 6. 1156, 022 01 Čadca
10.Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 žilina
11.SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava
12.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Bankovč spojenie: VtĺB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974 Z. O.: 7224-322/0200
Adresa: Mestsky Arad Čadca, Munestie slobody 30,
022 01

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

