
MESTO Č ADCA 
Namestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/1727/2020/St 	 V Čadci dria 15.05.2020 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad príslušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o rizemnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v mení neskoršich predpisov, v spojenom 
rizemnom a stavebnom konaní preslulmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosf o stavebné 
povolenie, ktorú dria 24.02.2020 podal 

Michal Sventek, Čadečka 2500, 022 01 Čadca 

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

stavebné povolenie 

v spojenom tízemnom a stavebnom konaní 

na stavbu 

rodinný dom 
na pozemku register "C" pare. Č. 10856 v katastrálnom rizemí Čadca, 

Vodovodná, kanalizačna a elelctrická prípojka na pozemku register „C" parc. Č. 10856 v k.ú. Čadca, 
prístup z miestnej komunikácie na pozemku register „C" pare. č. 10962/1 v k.11. Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovaný dom bude nepodpivničený, 
s prízemím a podkrovím, zastrešený sedlovou strechou. K stavbe sa aiadi elektricka prípojka, 
napojená z jestvujíicich NN rozvodov, kanalizačná prípojka zaristená do lumpy, vodovodná prípojka a 
studfia. Prístup je z jestvujricej miestnej komunikácie. 

Technickč  tidaje stavby: 
1:Jžitková plocha: 172,47 m2  
Obytná plocha: 	105,58 m2  

Objektovi skladba povorovanej stavby: 
1. Rodinný dom 
2. Elektrická NN prípojka 
3. Vodovodná prípojka 
4. Žumpa + kanalizačná prípojka 
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" pare. Č. 10856 v katastrálnom fizemí Čadca. 

Vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka na pozemku register „C" pare. 6. 10856 v k.ú. 
Čadca, prístup z miestnej komunikácie na pozemku register „C" parc. Č. 10962/1 v k.ú. Čadca, 
podra situácie, ktorá je súčasťou PD a tvorí prílohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery stavby rodinného domu (vid priložená situácia umiestnenia stavby): 
• stavba RD bude pôdorysných ronnerov 13,8 x 8,5 m, 
• umiestnená bude: 3,180 m od hranice s miestnou komunikáciou 

2,0 m od hranice s pozemkom parc. č. KN-C 10857 
3,040 m od hranice s pozemkom parc.č. KN-C 10865 

• porovnávacia rovina 0, 000 m = firoveri čistej podlahy 1. NP, 
• výška rímsy: + 4,050 m od ± 0,000 m, 
• výška hrebeAa strechy : + 7,431 m od ± 0,000 m. 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• Zásobovanie vodou — vodovodnou prípojkou z rúr DN 25 HDPE (32x4,4 mm), ktorá bude 

napojená z novonavrhovanej studne na pozemku stavebníka. Stavba studne bola povolená 
príslušným špeciálnym stavebným &adorn - Mestom Čadca. 

• Odkanalizovanie - kanalizačnou prípojkou z Kr PVC DN 125, zdistenou do 'lumpy 
• Elektrickd energia — káblovou prípojkou AYKY-J 4x16 mm2  z jestvujilcej NN siete podra PD 

overenej v tomto konaní a odsúhlasenej spravcom SSE-distribúcia, a.s. Zilina cilia 16.01.2020. 
• Vykurovanie — teplovodným podlahovým vykurovaním, zdroj tepla bude kotol na tuhé palivo o 

maximálnom menovitom tepelnom príkone 20 kW, ktorý bude umiestnený v technickej 
miestnosti na I. NP. Dopinkovým zdrojom tepla bude krb na sparovanie palivov6ho dreva 
s maximálnym príkonom 5 kW umiestnený v obývacej izbe. Súhlas na zriadenie MZZO 
vydaný Mestom Čadca dAa 03.03.2020, Č. 213-1769/2020/MZZO-PS. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnend podra projektovej dokumentácie overenej stavebným &adorn v tomto 
spojenom územnom a stavebnom konaní. Pripadné zmeny nesmii byť  vykonand bez 
predchadzajficeho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočtiovaní stavby je potrebné dodržiavať  predpisy týkajíice sa bezpečnosti práce 
a technických nariadení a dbať  o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Počas výstavby buda dodržiavané všeobecné technicld požiadavky na uskutočilovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

4. Stavba bude dokončená do 5-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať  v zmysle zákona o odpadoch, ku 
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladove mnolstvo vznilcnutého odpadu a zákonný 
spôsob jeho likvidácie. 

6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku odvádzand pomocou dažd'ovej kanalizácie a zaústené do 
vsakovacieho zariadenia na pozemku stavebníka — vsakovacie bloky Drenblok. 

7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť  stavebný 
denník a tento predložiť  stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 
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8. Na stavbu buck' použité stavebné výroblcy spĺiiajúce podmienky osobitných predpisov. 

9. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie 
stavby fyzickou, alebo prdvnickou osobou oprdvnenou vykondvať  geodetické a kartografické 
činnosti. 

10. Stavebník je povinný omačiť  stavenisko s uvedením potrebných úclajov o stavbe a účastníkoch 
výstavby - § 43i ods. 3 písm. b/ stavebného zákona. 

11. Stavebník pred začatím stavebných prác na predmetnej stavbe zabezpečí presné vytýčenie 
všetkých podzemných vedení a zariadení v danej lokalite, ich prípadnú ochranu podra platných 
noriem a predpisov za odborného dozoru ich správcov. 

12. Stavebra je povinný oznámiť  stavebnému úradu termín začatia stavby. 

13. Stavba bude uskutočiiovaná svojpomocne, stavebný dozor bude vykondvať  Ing. Miroslav 
Hamacek, Oščadnica súp. Č. 1966, 023 01 Oščadnica a bude zodpovedať  za odborné vedenie 
uskutočilovania stavby. 

14. Dodržať  podmienky spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina uvedené vo „Vyjadrení 
k bodu a podmienkam napojenia" pod m.: 4300126780-63 zo &la 16.01.2020: 
• Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť  z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. 

Odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínacie a istiace prvky v poistkovej skrinke 
SPP2, ktorá bude umiestnend na podpemom bode v majetku SSD, a.s, pri parcele 6. 11153. 

• Odsúhlasend prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x25Ampér, 
charakteristika B. 

• Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 
251/2012 Z.z. Pripojenie el. prívodu do istiacej skrinky a istiace prvIcy Vám zabezpečí výlučne 
SSD, po spinení podmienok pripojenia defmovaných v tomto vyjadrení, v pripojovacej zmluve 
a po zaplatení pripojovacieho poplatku na ličet SSD. 

• Prívod z istiacej shine do rozvádzača merania spotreby elelctrickej energie (d'alej len RE) bude 
vyhotovený káblom mm. AYKY-J4Bx16 mm2  mechanicky chránený v ochramiej trubke 
(chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovaterná časť). 

• Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste — na 
branici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať  platnej norme STN EN 61439-1 až 5, pre 
pripadné blokovanie elektrospotrebičov musia byt' spinené technické a obchodné podmienky 
príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť  vorný rovný priestor aspoii 
800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, 
ktonl je potrebné riešiť  mimo plombovanú časť  rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode 
ako aj montáž smie realizovať  Vami vybratá odbome spôsobilá v zmysle Vyhlášky 508/2009 
Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na intemetovej stránke SSD, a.s. 

• Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné uzatvorif so SSD pripojovaciu zmluvu, 
uhradiť  pripojovad poplatok a vybudovať  zo strany odberatera elektrický prívod po RE 
(vrátane) v súlade s „Vgeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu 
odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučnd, a. s. (d'alej 
SSD)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. Elektrický prívod je súčasťou odberného 
elektrického zariadenia odberatera. Odberater je povinný mať  pred vybudovaním elektrického 
prívodu súhlasy majiterov dotknut 'ych nehnuterností, na ktorých je tento elektrický prívod 
umiestnený. 

• Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadater 
na vlastné náklady. 
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• Každé novo vybudovand odberné elektrické zariadenie odberatera musí mať  pred požiadavkou 
na montaž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbomej prehliadke a odbomej skfiške 
elektrického zariadenia (revízmu spravu od elektrického prívodu z odovzdavacieho miesta po 
elektromerový rozvádzač) v súlade so zakonom Č. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou Č. 508/2009 Z. 
z. a Protokol o kusovej skiiške elektromerového rozvadzača, a tieto je odberater povinný 
predložiť  na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike. 

• Po fihrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na &et SSD, spinení Technických podmienok 
SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu 
s RE a spinení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie 
odberného elektrického zariadenia odberatera do distibučnej sústavy SSD od okamihu, kedy 
odberater zašle do SSD „Čestné prehlásenie žiadatera o pripravenosti na pripojenie odberného 
elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD (d'alej len Čestné prehlásenie), ktoré je 
zverejnené na stránkach www.ssd.sk, a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané pisomné 
potvrdenie o jeho prijatí. Nasledne SSD v zmysle lehoty podra pripojovacej nnluvy 61. I. 
„Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia — Termín vybudovania 
elektroenergetického zariadenia SSD" zrealizuje vybudovanie elektrickej pripojky a zaistí 
pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvadzača k distribučnej sústave. 

• Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlasenia zo strany SSD a po vybudovaní 
elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSD v termíne podra Zmluvy o pripojení, 
môže požiadať  odberater o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej 
dodávke elektriny u vybratého dodávatera elektriny, ktorý následne pale do SSD žiadosť  o 
montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo 
sa bude považovať  za spinenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného 
meradla je mota zahajiť  samotnú dodávku elektriny. 

15. Vjazd z miestnej komunikácie parc.č. C KN 10962/1 v LA. Čadca na pozemok parc.č. C KN 10856 
v k.ú. Čadca bude zriadený za dodrlania týchto podmienok: 
• Prístup k pozemku stavebníka bude po MK, ktorá je spevnená. 
• Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu a vlastného pozemku bude stavebník 

likvidovať  na vlastnom pozemku tak, aby nevytekali na miestnu komunikaciu. 
• Vjazd bude zrealizovaný podra projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom 

a stavebnom konaní. Stavebník na vlastnom pozemku vytvorí min. dye miesta pre odstavenie 
osobných vozidiel. 

• Pre zachovanie rozhradových pomerov pri výjazde vozidiel z pozemku je nutné zo strany 
stavebníka zabezpečiť, aby nové oplotenie, brána, iné stavebné objekty, pripadne výsadba 
stromov a krovín neboli umiestnené do rozhradových polí vjazdu. Výška prekážok 
umiestnených v rozbradovom poli križovatiek musí byf do výšky max. 90 cm od firovne 
vozoviek. 

16. Stavebník je povinný dodržať  podmienky Mesta Čadca, ako príslušného spravneho orgánu ochrany 
ovzdušia, podmienky prevádzkovania maldho zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) uvedené 
v závamom stanovisko zo drla 03.03.2020, Č. 213-1769/2020/MZZO-PS: 
• S ohradom na okolitú zastavbu a potrebu zabezpečiť  vhodné rozptylovd podmienky emisif 

a ich nerušený transport vorným prúdením, je potrebné urobif dva jednoprieduchové komíny 
s min. výškou 7,55 m nad okolitým terénom a prevýšením 0,4 m nad hrebeŕiom strechy. 

• Stavbu MZZO je potrebné uskutočniť  podra dokumentácie vyhotovenej Ing. Marekom 
Moskálom, Oščadnica 966, každú zmenu musí odsahlasiť  organ ochrany ovzdušia. 

• Salas na zriadenie MZZO nadobudne fičirmosť  až po rozhodnutí všeobecného stavebného 
úradu o umiestnení stavby MZZO. 

• Montáž vykurovacej sústavy smie vykonať  len firma s patričným oprávnením na vykonávanie 
montanych prác, ktorá užívatera zaškolí na obsluhu zariadenia, v zmysle vyhl. MPSVaR č. 
508/2009 Z.z. 
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• Pri stavbe MZZO dodržať  v§etky technické predpisy výrobcov jednotlivých komponentov 
a zariadení pre výstavbu MZZO a postupovať  podra platných noriem a predpisov. 

• K žiadosti o uvedenie MZZO do trvalej prevádzky doložiť  správu o ftmkčných skigkach 
vykurovacieho systému, revízim správu technických zariadení a komína. 

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

• Sledovať  a neprekročiť  tmavosť  dymu. 
• MZZO udržiavať  v riadnom technickom stave a zabezpečovať  jeho pravidelnú kontrolu 

a fidržbu. 

17. Stavebník je povinný dodržať  podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor — 
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy, uvedené v stanovisku zo dňa 
02.04.2020, č. OU-CA-PLO-2020/005378-003: 
• Zabezpečiť  základnú starostlivosť  o pornohospodársku pôdu odriatú týmto stanoviskom až do 

realizácie stavby, najma pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. 
• Vykonať  skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberanej časti pozemku 

C KN 10856 a zabezpečiť  jej hospodárne a fičelné využitie na nezastavanej časti pozemku 
C KN 10856 v k.ú. Čadca. 

• Po realizácii v 'ystavby, za tičelom usporiadania evidencie druh pozemkov v katastri 
nehnuterností podra § 3 ods. 2 zákona, požiadať  o zmenu pornohospoddrskeho druhu pozemku 
záhrada na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu s predložením porealizačného 
geometrického plánu a tohoto stanoviska. Zmenu druhu vykoná Okresný úrad Čadca, 
katastrálny odbor. 

18. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejn6 priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečistení. V prípade 
ich po§kodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náldady a okamžite uviesť  do 
pôvodndho technického stavu. 

19. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác 
slúžiť  iba pozetnky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných 
plôch a miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou RD a prípojok je stavebník povinný 
pred realizáciou vyžiadať  Si súhlas MsÚ v Čadci, refer& dopravy. 

20. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy účastnikov stavebného konania. 

21. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté §kody uhradiť  vlastníkom resp. užívaterom podra v§eobecných predpisov o 
náhrade §kody. 

22. Stavebník je povinný v zmysle zdkona Č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o anene a dopinení niektorých zákonov predložiť  ku kolaudácii stavby 
energeticky certifikát vypracovany oprdvnenou osobou. 

23. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spasob doterajšieho využitia pozemkov: 
Parcela register "C" pare. 6. 10856 v k.ú Čadca — orná pôda. 
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Stanovisko k pripravovanému zámeru na pornohospodárskej pôde pre &el výstavby rodinného 
domu s celkovým navrhovaným záberom 260 m2  vydané Okresným úradom Čadca, odbor pozemkový 
a lesný cilia 02.04.2020, pod č.j. OU-CA-PLO-2020/005378-003. 

Projektovit dokumenticiu vypracoval: 
Ing. Marek Moskál, Oščadnica súp. Č. 966, 023 02 Oščadnica 

Rozhodnutie o niunietkach Oastnikov konania: 

V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany ostatných kastnikov 
konania vznesené žiadne námietky ani pripomienky. 

Podmienky dotknutých orgánov boli akceptovand a sú zapracovane do podmienok pre 
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia. 

Stavba nesmie byť  začatá poldar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť  v zmysle § 52 
ods. 1 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

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

Stavba je umiestnená v súlade s platným f1zemným plánom Mesta Čadca, jeho záväznými 
regulatívmi, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiterstva Mesta Čadca Č. 96/2007 zo dňa 
27.07.2007. 

Odôvodnenie: 

Dim 24.02.2020 podal Michal Sventek, bytom Čadečka 2500, 022 01 Čadca žiadosť  o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemku register "C" pare. 6. 10856 v k.ú. Čadca. 
Vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka na pozemku register „C" parc. Č. 10856 v k.ú. Čadca, 
prístup z miestnej komunikácie na pozemku register „C" parc. Č. 10962/1 v k.ú. Čadca. Uvedeným 
Mom bolo začaté spojené územné a stavebn6 konanie. 

Tunajší stavebný úrad, na záldade doručenej žiadosti omámil v nnysle § 36 a § 61 stavebného 
zákona všetkým mámym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného 
a stavebného konania a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň  23.03.2020, o jeho výsledku bola spísaná zápisnica. 

Učastníci konania boli v oznámení upozornení, že svoje pripadné námietky a pripomienky 
k stavbe môžu uplatniť  na stavebnom úrade pred Mom ústneho pojednávania, najneskôr však na 
ústnom pojednávaní, inak sa nebude na ne prihliadať. 

Učastníci konania: 

- Michal Sventek, Ing. Miroslav Hamacek, Margita Jančíkovd, Rostislav Kocourek, Ing. Marek 
Moskál, Mgr. Rudolf Pohančenik, Magdaléna Pohančeníková, mámi aj neznámi spoluvlastníci 
pozemkov register „C" parc. 6. 10854, 10857, 10865 v k.ú. Čadca. 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskínnal predloženú žiadosť  z hradísk 
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s ačastnikmi konania a s dotlrnutými orgánmi 
a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

• Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesn 'y odbor, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, 
Mesto Čadca. 
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Stavebný Arad zaistil vzdjonmý súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastrifkov a správcov pre 
napojenie do sieti technick6ho vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahmul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Dokumentácia splfia základné požiadavIcy na stavby stanoven6 § 43d a § 47 stavebného 
zákona. 

Stavebný Arad 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 dnf odo dfia jeho doručenia na Mesto Čadca (adresa: Mestský nrad v Cadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca). 

V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom men' je toto rozhodnutie presknmatern6 
súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

•ng. fan GURA 
priii átor mesta 

Priloha: 

• situácia umiestnenia stavby 

Doruči sa: 
Očastnici konania 
1. Michal Sventek, Čadečka stlp. Č. 2500, 022 01 Čadca 
2. Ing. Miroslav Hamacek, Oščadnica súp. č. 1966, 023 01 Oščadnica 
3. Margita Jančiková, Vysoká nad Kysucou súp. 6. 1122, 023 56 Vysoká nad Kysucou 
4. Rostislav Kocourek, Pernštejnské nám. snp. Č. 1, 753 01 Hranice 
5. Ing. Marek Moskál, Oščadnica snp. Č. 966, 023 02 Oščadnica 
6. Mgr. Rudolf Pohančenik, Športovcov súp. Č. 1180/14, 022 01 Čadca 
7. Magdaléna Pohančenikovd, Čadečka sítp. Č. 1489, 022 01 Čadca 
8. tčastnikom konania, mámym aj nemdmym spoluvlastnikom pozemkov register "C" parc. Č. 10854, 

10857, 10865 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 nradu 
v Čadci. 

Dotknuté orgány 
1. Msú Čadca, oddelenie životného 
2. Msú Čadca, referát dopravy 
3. Okresný Arad Čadca, pozemkový 
4. Stredoslovenská distribučná, a.s., 

prostredia a odpadov6ho hospodárstva 

a lesný odbor, Palkikova snp. Č. 95, 022 01 Čadca 
Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
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Toto rozhodnutie musf byť  vyvesené na úradnej tabuli Mesta &dea na dobu 15 &if, posledný 
deri lehoty vyvesenia je driom doručenia. 

Vyvesené dria•  IF-96.16t0 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý j otvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia. 

MTSTO CADC 

Poplatok: 

Sprivny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskor§fch predpisov polo2ky 
60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E bol zaplatený. 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: Vt113, a.s., tadca 	E-mail: sektretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 	Z. IL: 7224-322/0200 	 Internet: wwvv.mestocadca.sk   
Adresa: Mestský úrad tadca, Namestie slobody 30, PSt: 022 01 

Zvesené 



SO 01 NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU 

SO 02 OPLOTENIE OBJEKTU 

50 03 SPEVNENE PLOCHY OKOLO OBJEKTU 

SO 04 PRIPOJKA NN 

50 05 STUDŇA 

S006 tumpA 

SO 07 DOMOVA VODOVODNA PRIPOJKA 0N25 

SO 08 DOMOVA KANALIZACNA PRIPOJKA DN 125 

SO 09 Domova DAŽĎOVA KANALIZACIA + VSAK 

OOP. VSTUP NA POZEMOK ZABEZPECENY BRANOU 

VSTUP DO OBJEKTU 

VEDLAJSIVSTUP DO OBJEKTU 

ER ELEKTROMEROVY ROZVADZAC 

KO KOMUNALNY ODPAD 

Dlotom - D4t.eco DA2tioW ZVOD 

KOORDINANA SITUACIA _M 1:200 

SO 07 
Navtovaná dom onooka vody zo 
shedne D6I25 HOPE (32 x 4,4 m 
DL. cca 7.60 m 

SO 02 

LEGENDA : 
NAVRHOVANE SIETE : 
— 	— 	PRIPOJKA VODY ZO STUDNE INVESTORA ON 25 , Z MATERIALU GEBERF MEPHLA PE - Xb 

— KANALIZACNA DOMOVA PRIPOJKA ON 125 , Z MATERIALU PVC-U S KRUHOVOU PEVNOSTOU SN8. 

	 PRIPOJKA NN 

— — — — DAŽĎOVA KANALIZACIA Z PVC-ti 110 , S KRUHOVOU PEVNOSTOU 121:1R SN8 

NAVRHOVANE OBJEKTY : 

VSAKOVACIA DREN PRE 
DA2ĎOVO VODU Z PARKOVISKA 

S008 
Navrhovaná dom. kanalizačná 
pripoka DN125 , SN8 
DL. cca 2,00 m pozor skut. terán 

POZNAMKA: 

-PROJEKT SLÚŽI PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 0.1 
- PR REALIZACII ZARIADENIA TREBA VšETKY VYSKY PROM "1" 
-PRED ZAHAJEN144 VYKOPOVICH PRAC JE POTREBtE VYTYCENIE VSETKYCH PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SEA 

PRIPADNA POTEBA PREKLADKY INZINIERSKYCH SETI MUSI BY/ RIEŠENA V SMINNOSTIS ICH MAJITELMI ALEBO 

ZEMNt RACE V OCHRANNOM PASME INZINIERSKYCH SETI VYKONAVAT RUCNE 

VŠETKY WŠKY A TRASY POTRUBĺ  SO INFORMATIVNE A TREBA ICH PRISPOSOBIT SK 

PROJEKTOVA DOKUMENA C IA JE SPRACOVANA V ROZSAHU PRE VYDANE STAVEBNCHO POVOLENIA 

Zodp.projektant: Projekteval: Vypracoval: pa& 

Ing. Peter Časo leg. Peter Časo leg. Peter Cast r n  
Z Savba 

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 
Ing. Peter Ease 

Ponti,Pre: ór,a810°5m5 Investor Michal Sventek, Čadečka 2500, 022 01 Čadca 
Jana Masliková, Raková 1222, 023 51 Raková Funk: 2x A4 

Mesh), 	k.O. čADCA IDRAHOŠANKAI. č.p. 10856 Objekt,  RODINNY DOM Dáturn: 01/2020 

Dig 	PROJEKT PRE SP Kotovani: 	MM 	Čast TZB Čislo zákazky: 27012020 
Predmet výkresu: 

KOORDINACNA' SITUACIA 
Mierka: 	M 1100 

0 1 Čislo výkresu: 

NOVOSTAVBA _ RODINNY DOM 	 SPEV. PLOCHA=CHODNIKY.PARKOVISKO. TERASY 

TRAVNATA PLOCHA - ZELEŇ  

Ing. Peter časo 
5.1.4. pozemn4 stavby 

Zdr.otechnika 

14 	
Vykuruvarie 

ILO: 52 844 978 
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