
ME S T 0 CADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/1395/2021/St 	 V Čadci dňa 25.05.2021 

ĹJZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Čadca, ako stavebný firad prislušný podra § 117 ods.1 zákona 6. 50/1976 Zb. o 
Uzemnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v mení neskoršich predpisov a § 5 pism. 
a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre Uzemné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a dopineni zákotia Č. 50/1976 Zb. o itzemnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni 
neskoršich predpisov, v itzemnom konani posúdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie 
o umiestneni stavby, ktorý Ma 03.03.2021 podala 

Eudmila Brinzová, Okružmi 689/5, 022 01 Čadca 

(d'alej len "navrhovater), a na základe tohto posalenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

2x rodinný dom 
na pozemku register "C" parc. Č. 4001, register "C" parc. 6. 4002 v katastrálnom itzemi Čadca. 

Pristup z miestnej komunikácie MK 094 na pozemku register "C" parc. Č. 4214/1 v k.ú Čadca, vedenej 
v technickej evidencii miestnych komunikácii Mesta Čadca, spevnené plochy a pripojky inžinierskych 
sieti na pozemkoch register "C" parc. Č. 4001, 4002 v katastrálnom fizemi Čadca. 

Popis stavby: 

Návrh rieši umiestnenie dvoch samostatne stojacich rodinných domov. Každý rodinný dom 
bude nepodpivničený, s dvoma nadzemnými podlažiami, zastrešený sedlovou strechou. K stavbám sa 
zriadi elektrická, vodovodná pripojka a kanalizačná pripojka - pripojky budit so samostatné s meranim 
pre každý dom. Pristup je z jestvujficej miestnej komunikácie. 

Objektová skladba: 
SO 01 Rodinný dom „1" 
SO 02 Rodinný dom „2" 
SO 03 Elektrická pripojka pre RD „1" 
SO 04 Elektrická prfpojka pre RD „2" 
SO 05 Vodovodná pripojka pre RD „1" 
SO 06 Vodovodná pripojka pre RD „2" 
SO 07 Kanalizačná pripojka pre RD „1" 
SO 08 Kanalizačná pripojka pre RD „2" 
SO 09 Spevnené plochy 

Pre umiestnenie stavby sa určuiti tieto podmienky: 

1. Stavba rodinných domov bude umiestnená na pozemku register "C" parc. Č. 4001, register "C" 
parc. č. 4002 v katastrálnom Uzemi Čadca. 
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Pristup z miestnej komunikácie MK 094 na pozemku register "C" parc. č. 4214/1 v k.ú Čadca, 
vedenej v technickej evidencii miestnych komunikácii Mesta Čadca, spevnené plochy a pripojky 
inžinierskych sieti na pozemkoch register "C" parc. č. 4001, 4002 v katastrálnom fizemi Čadca, ako 
je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, ktorý tvori prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové osadenie stavby: 

Rodinný dom „1": 
• stavba RD bude nepodpivničená, s dvoma nadzemnými podlažiami, zastrešená sedlovou 

strechou, 
• stavba RD bude pôdorysných romneroch 9,0 x 7,5 m, 
• porovnávacia rovina ± 0,000 m = &oven podlahy prizemia, 
• úroveň  terénu pred vstupom do RD — 0,200 od ± 0,000 m, 
• výška hrebeŕia strechy bude v firovni + 7,330 m od ± 0,000 m, 
• stavba bude umiestnená: 5,5 m od miestnej komunikácie 

2,0 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 4003 
9,45 m od rodinného domu na pozemku parc.č. C-KN 3995 
10,54 m od RD 6. „2" na pozemku parc.č. C-KN 4001 

Rodinný dom „2": 
• stavba RD bude nepodpivničená, s dvoma nadzemnými podlažiami, zastrešená sedlovou 

strechou, 
• stavba RD bude pôdorysných rozmeroch 10,0 x 7,5 m, 
• porovnávacia rovina ± 0,000 m = firoveri podlahy prizemia, 
• firoveil terénu pred vstupom do RD — 0,200 m od ± 0,000 m, 
• výška hrebefia strechy bude v Arovni + 7,330 m od ± 0,000 m, 
• stavba bude umiestnená: 2,0 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 4003 

2,0 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 4000 a CKN 3998 
6,58 m od hranice s pozemkom parc.č. C-KN 3996 
10,54 m od RD č. „1" na pozemku parc.č. C-KN 4002 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• Elektrická energia — pre každý RD samostatné pripojenie zemnou NN pripojkou (kábel CYKY-

J 5x4) napojenim z obecnej sekundárnej siete z jestvujikeho JB podperného bodu vedenia NN 
siete, navrhovater k žiadosti o vydanie stavebného povolenia doloží projekt elektrických 
pripojok k navrhovaným rodinným domom, spolu s vyjadrenim SSD, a.s. Žilina. 

• Zásobovanie vodou - pre každý RD samostatné pripojenie vodovodnou pripojkou, ktorá bude 
napojená na verejný vodovod HDPE DN 100 mm v správe SEVAK a.s., žilina, umiestnený 
v miestnej komunikácii, navrhovater k žiadosti o vydanie stavebného povolenia doložf projekt 
vodovodných pripojok k navrhovaným rodinným domom, spolu s vyjadrenim SEVAK, a.s. 

• Odkanalizovanie - pre každý RD samostatné pripojenie kanalizačnou prfpojkou zanstenou do 
verejnej kanalizácie PVC DN 300 v správe SEVAK a.s., Žilina, umiestnenej v miestnej 
komunikácii, navrhovater k žiadosti o vydanie stavebného povolenia doloži projekt 
kanalizačných pripojok k navrhovaným rodinným domom, spolu s vyjadrenim SEVAK, a.s. 

• Vykurovanie — ústredné - zdroj tepla bude elektrokotol + dopinkový zdroj vykurovania krb. 

4. Projektová dokumentácia stavby (d'alej PD) pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovat' 
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité 
posúdenie (§ 9 Vyhl. 6. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajii niektoré ustanovenia stavebného 
z'akona). 

5. PD pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovat' aj výkresy vŠetkých 
druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby a statické posúdenie stavby. 
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6. PD pre vydanie stavebného povolenia bude obsahovaf výkres odvedenia a zaUstenia dažd'ových 
vôd z pozemku, stavby a spevnených plôch. 

7. V PD pre stavebné povolenie buck' zapracovand podmienky Slovenského vodohospodárskeho 
podniku š.p., Správa povodia stredného Váhu, Nimnica uvedené vo vyjadreni zo dfia 04.03.2021, 
Č. CS SVP OZ PN 1719/2021/2: 
• Dodržanie ochranného pásrna v minimálnej šfrke 5 m od ravej brehovej čiary drobného toku 

všetkých stavieb, vrátane oplotenia. (Brehovou čiarou prirodzeného koryta je priesečnica 
vodnej hladiny s prirahlými pozemkami, po ktorfi voda stači pretekat' medzi breluni bez toho, 
aby sa vylievala do prirahlého fizernia. Brehová čiara umelého koryta je určena v dokumentácii 
stavebných fiprav). 

• Stavby urniestfiove nad fuovefi Q100 mimo inundačného 
• Dažd'ové vody likvidovaf vhodným vsakovacfm zariadenim na pozemku stavebnika. 
• Splaškové vody likvidovaf v zmysle platnej legislativy. 
• Požadujeme prepočitaf kapacitu existujUceho premostenia toku. Premostenie musi previesf 

Qloo+ 50 cm rezerva. 
• PD pre stavebné povolenie odsalasif Slovenským vodohospodárskym podnikom a.s, 

8. 	Stavebra je povinný dodržaf podmienky Mesta Čadca oddelenia výstavby, fizemného plánovania, 
stavebného poriadku a dopravy — referátu dopravy, ako vecne a miestne prislušnému správnemu 
orgánu vo veciach miestnych komunikácif uvedené v závaznom stanovisku 
6. VD/38029/2021/MKo zo dfia 24.05.2021: 
• Vjazd na pozemok stavebnfka bude z miestnej komunikácie MK 094 vedenej v technickej 

evidencii miestnych komunikácii Mesta Čadca. 
• K zriadeniu vjazdu je potrebné požiadaf Mesto Čadca - referát dopravy v zmysle § 3b cestného 

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

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

ktorý musi zodpovedaf slovenskej technickej norme STN 73 6056 Odstavné a parkovacie 
plochy cestných vozidiel. 

• Stavebnik je povinný zachovaf jestvujíice odvodnenie miestnej komunikácie. 
• Povrchové vody z vjazdu, spevnených plôch a vlastného pozemku nesnul byf vypiišfané na 

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

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

• Material spojený s realizáciou stavby nesmie byt' ukladaný na miestnu komunikáciu. 
• 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 rozhfadových poli vjazdu. Výška prekážok 
umiestnených v rozhradovom poli križovatiek musf byf do výšky max. 0,9 m od Arovne 
vozovky. 

• 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 
Oh/and osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie, musia byf pristupové cesty 
k stavbe zhotovené do začatia uživania stavby. 
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9. K žiadosti o stavebné povolenie navrhovater doloží súhlas na zriadenie malého zdroja znečistenia 
ovzdušia, ktorý vydáva Mesto Čadca, oddelenie ŽP a odpadového hospodárstva. 

10. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia bude stavebník dokladovať  stanovisko o vyriatí 
pozemku pod navrhovanou stavbou na pozemku register „C" parc.č. 4001 z PPF, ktoré vydáva 
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor. 

11. Pred spracovaním d'alšieho stupria PD je potrebné požiadať  o presné vytýčenie všeticých 
podzemných vedení a zariadení jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať  
príslušné STN, ochranné pásma jestvujúcich vedení a ich prípadné pripomienky dand pri vytýčení. 

12. Súbeh a Icrižovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v d'alšich 
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po 
predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať  všetky doticnuté vedenia s vyznačením odstupových 
vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení. 

Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania: 

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním cilia 27.04.2021 účastníci konania 
Ladislav Letko a Ivana Letková, obaja bytom u Sihelinka 719, 022 01 Čadca požadovali, aby 
navrhovaterka prehodnotila osadenie okna na severnej fasáde rodinného domu 6. 2 na II. nadzemnom 
podlaži v priestore detskej izby, na východnú fasádu navrhovaného rodinného domu 6. 2, resp. talc, aby 
nebolo orientované smerom k pozemku register „C" parc.č. 4008 v ich vlastníctve. 

Požiadavka učastníkom konania bola akceptovaná. 

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dŕia 27.04.2021 fičastnička konania 
Margita Maririáková, obaja bytom u Sihelníka 1127, 022 01 Čadca požadovala, aby pri realizácii 
stavebných prác bol upravený prístupový mostík ponad miestny tok tak, aby v prípade zvýšenia jeho 
hladiny nedochádzalo k zatápaniu jej pozemku a okolitých pozemkov. 

Požiadavka účastníčky konania bola akceptovaná. 

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dria 27.04.2021 fičastnička konania 
Mgr. Janka Hnidková, bytom Rakova 31, 023 51 Raková namietala, že nemá prístup k pozemku 
register „C" parc.č. 4000, ktorého je spoluvlastničkou. Od navrhovaterky požadovala, aby jej bol 
umožnený prístup k predmetnému pozemku. 

Námietku účastničky konania stavebný úrad po posúdení zamieta. 

V priebehu územného konania neboli zo strany ostatných účastníkov konania vznesené žiadne 
námietky ani pripomienky. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dria nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podana žiadosť  o vydanie stavebného 
povolenia. 

Stavba je tuniestnená v súlade s platným územným plánom Mesta Čadca, jeho závaznými 
regulatívmi, ktoré boli schvalené uznesením Mestského zastupiterstva Mesta Čadca č. 96/2007 zo dria 
27.07.2007. 

Rodinné domy sú navrhovand v urbanistickom okrsku, v platnom územnom plane s označením 
2/BI/8 - plochy rodinných domov, so základnou funkciou obytnou, spôsob zástavby - individuálne 
rodinné domy, so strechou sedlovou alebo valbovou, s parkovaním riešeným na vlastnom pozemku, 
nepripustif hlučné a nehygienické prevádzky, rešpektovať  bezpečnostné pásmo VTL plynovodnej 
prípojky 20 m od osi potrubia. 
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Odlivodnenie: 

Dria 03.03.2021 podal navrhovaterka Eudmila Brinzová, bytom Okružná 689/5, 022 04 Čadca 
návrh na Azemné rozhodnutie na umiestnenie stavby „2x rodinný dom" na pozemku register "C" pare. 
Č. 4001, register "C" pare. č. 4002 v katastrálnom fizemi Čadca. 
Pristup z miestnej komunikácie MK 094 na pozemku register "C" parc. 6. 4214/1 v k.ú Čadca, vedenej 
v technickej evidencii miestnych komunikácii Mesta Čadca, spevnené plochy a pripojky inlinierskych 
sieti na pozemkoch register "C" parc. Č. 4001, 4002 v katastrálnom rizemi Čadca. 

Stavebný arad oznámil začatie itzemného konania všetkým známym fičastnikom konania a 
dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu sfičasne nariadil Astne pojednávanie 
spojené s miestnym zisfovanfm na defí 27.04.2021, o výsledku ktorého bol spisaný záznam. 

1:Jčastníci konania: 

• Eudmila Brinzová, Mgr. Jana Hnidková, Ladislav Letko, Ivana Letková, Margita Marifiáková, 
známi aj neznámi spoluvlastníci pozemkov 3994, 3995, 3996, 3998. 

Pri ristnom pojednávani spojenom s miestnym zisfovanim dria 27.04.2021 fičastnici konania 
Ladislav Letko a Ivana Letková, obaja bytom u Sihelnfka 719, 022 01 Čadca požadovali, aby 
navrhovaterka prehodnotila osadenie okna na severnej fasáde rodinného domu 6. 2 na II. nadzemnom 
podlaži v priestore detskej izby, na východnfi fasádu navrhovaného rodinného domu 6. 2, resp. tak, aby 
nebolo orientované smerom k pozemku register „C" parc.č. 4008 v ich vlastníctve. 

Požiadavka ričastnikom konania sa akceptovala. 

Navrhovaterka upravila osadenie okenných otvorov podra požiadaviek fičastnikov konania tak, 
že okno z detskej izby na II. nadzemnom podlaži stavby rodinného domu č. 2 bolo preorientovand na 
východnri fasádu rodinného domu. K upravenej projektovej dokumentácii zaujali fičastnici konania 
srihlasné stanovisko, ktoré bolo spolu s dokumentáciou predložené stavebnému Aradu. 

Pri fistnom pojednávani spojenom s miestnym zisfovanim dria 27.04.2021 Ačastnička konania 
Margita Maririáková, obaja bytom u Sihelníka 1127, 022 01 Čadca požadovala, aby pri realizácii 
stavebných prác bol upravený pristupov5r mostik ponad miestny tok tak, aby v pripade zvýšenia jeho 
hladiny nedochádzalo k zatápaniu jej pozemku a okolitých pozemkov. 

Požiadavka fičastníčky konania sa akceptovala. 

Stavebný firad zaviazal navrhovaterku podmienkou č. 7 v časti rozhodnutia „pre umiestnenie 
stavby sa určujú tieto podmienky", aby v PD pre stavebné povolenie boli zapracované požiadavky 
Slovenského vodohospodárskeho podniku a.s., OZ Povodia stredného Váhu v srivislosti s drobným 
tokom, cez ktorý je zrealizovaný vjazd na pozemok a PD odsalasif správcom SVP, šp. OZ povodia 
Váhu. 

Pri Astnom pojednávani spojenom s miestnym zisfovanfm dfía 27.04.2021 Ačastníčka konania 
Mgr. Janka Hnidková, bytom Raková 31, 023 51 Raková namietala, že nemá pristup k pozemku 
register „C" parc.č. 4000, ktorého je spoluvlastničkou. Od navrhovaterky požadovala, aby jej bol 
umožnený pristup k predmetnému pozemku. 

Námietku fičastničky konania stavebný trad po posrideni zamietol. 

K pozemku register „C" parc.č. 4000 v k.ú. Čadca nevedie podra aktuálneho stavu v katastri 
nehnuternosti žiadna pristupová kommikácia. Pozemky register „C" parc.č. 4001 a 4002 v k.11. Čadca 
boli sričasfou oploteného areálu pri rodinnom dome srip.č. 1576, ktorý je v sričasnosti odstránený a na 
uvornených pozemkoch sa navrhuje výstavba predmetných rodinných domov. Stavebný arad nemóle 
nariadif vlastnfkovi pozemku, aby vytvoril po svojom pozemku pristupovri komunikáciu k inému 
pozemku. 
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V priebehu územného konania neboli zo strany ostatných fičastnikov konania vznesené žiadne 
námietky ani pripomienky. 

Stavebný Arad posndil návrh na umiestnenie stavby podra § 37 stavebného zákona a zistil, že 
jej umiestnenie zodpovedá hradiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hradiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 

Umiestnenie stavby je v salade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté 
územie a projektová dokumentácia pre fizemné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným 
technickým požiadavkám na výstavbu podra ustanovern vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkach na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané .osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a 
orientácie. 

Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolani: 

Podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf v platnom znenf proti tomuto 
rozhodnutiu sa možno odvolat' v lehote do 15 dni odo dňa doručenia rozhodnutia podanfm na Mesto 
Čadca (adresa: Mestský firad, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca). V zmysle § 47 ods. 4 zák.č. 
71/1967 Zb. o správnom konani v platnom zneni je toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po 
vyčerpani riadnych opravných pro striedkov. 

44Z97y)  

Priloha: situácia umiestnenia stavby 

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Eudmila Brinzova, Okružná súp. Č. 689/5, 022 01 Čadca 
2. Mgr. Janka Hnidková, Raková snp. č. 31, 023 51 Raková 
3. Ladislav Letko, u Sihelnika snip. Č. 719, 022 01 Čadca 
4. Ivana Letková, u Sihelnika súp. Č. 719, 022 01 Čadca 
5. Margita Mariňáková, u Sihelnika súp. č. 1127, 022 01 Čadca 
6. Učastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozernku register „C" parc.č. 3994, 

3995, 3996, 3998 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 42 ods. 2 
stavebného zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 drif na úradnej tabuli Mestského úradu v 
Čadci 

Dotknuté orgdny 
1. Mse Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
2. Mst1 Čadca, referát dopravy 
3. Olcresný Arad Čadca, pozeinkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
4. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Wórická cesta sap. č. 1960, 010 57 Žilina 
5. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke slap. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa Povodia stredného Váhu I. Pfichov, 

020 71 Nimnica 

ng. Mi GURA 
prim ' or mesta 



Č.sp. VD/1395/2021/St - Č.z. VD/37696/2021/St 	str. 7 

Toto rozhodnutie musi byf vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný 
deri lehoty vyvesenia je dhom doručenia. 

VYVESENt DŇA: 	 ZVESENt DŇA. 	  

MESTO C 
1],2-1;/ 

     

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdz vyve enie a zvesenie 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov položky 
59 pism. a ods. 1 vo vyške 40.00 E bol zaplatený. 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankové spojenie: VOB, as., Čadca 	E-mail: sekretariatmestocadca.sk  

Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	č.11.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   

Adresa: Mestsky 6rad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01 
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