MES TO

Č ADCA

Minestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/1809/2022/Ja

V Čadci dria 06.06.2022

STAVE BNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v
stavebnom konani preskítmal podra § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorn dŕia
29.03.2022 podali
Mgr. Marián Maják, Hviezdoslavova 2018/17, 022 01 Čadca,
Vladimir Maják, Hurbanova 2293, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na záldade tohto preskfunania vydáva podra § 66 stavebného zákona
stavebné povolenie
na stavbu
Stavebne npravy bytu Č. 9
(d'alej len "stavba") v bytovom dome sítp. Č. 2293 na pozemku register "C" pare. Č. 1493 v
katastrálnom Azemi Čadca.
Stavba obsahuje:
-

stavebné Apravy spočivajú vo vybfirani nového dverného otvoru rozmerov 1000x2100 mm v
nosnej panelovej stene hr. 150mm, podra predloženého statického posudku

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktord
vypracoval Ing. Pavol Maslik, Májová 1319/21, 022 01 Čadca a ktorá je prflohou tohto
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmít bye vykonané bez predchádzajnceho povolenia stavebného
nradu.
2. Pri uskutočiiovanf stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajAce sa bezpečnosti práce a technických
zariadeni, najma vyhlášky Č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeni pri
stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri uskutočŕiovani musia byť dodržané prislušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujít podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkdch na stavby Oh/and osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a
orientácie a prislušné technické normy.
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4. Stavba bude ukončená najnesk6r do 1 roka odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5. Dodržaf podmienky správcu bytového domu BYTY Čadca, s.r.o. uvedené vo vyjadreni zo dria
25.03.2022:
- Stavebné práce budú prevádzané v drioch: pondelok - sobota od 7.30 hod. do 18.00 hod.
- Odpadová sut' a nepotrebný materiál sa nesmie uskladriovaf do smetných nádob.
- Znečistené spoločné priestory /schodisko, chodba, vstup/ čistit' denne po ukončeni prác..
- Pre prestavbe nesmie d6jsf k porušeniu statiky bytu alebo bytového domu.
- Dodržaf podmienky zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a nebytových priestorov v zneni
noviel.
- V uvedenom bytovom dome riešif na vývesnej tabuli vyvesenrin povolenia stavebného úradu
a stanoviska správcu.
- Ponechat' dostatočný otváraterný priestor pre bytové vodomery SV a TĹJV, minimálny rozmer 60
cm x 60 cm. Pred odpadovú rúru od WC, umývadla, vane ako aj k variovému sifónu ponechat'
manipulačný priestor.
- Demontáž, montáž a zaplombovanie bytových meračov teplej a studenej vody a tiež pomerových
rozderovačov tepla z radiátorov m6že vykonaf iba osoba s platným oprávnenim.
- V pripade zásahov so elektroinštalácie v byte je potrebné zaistif reviznu správu.
- Tento súhlas je vydaný výlučne na hore uvedené stavebné úpravy bytu. V prfpade zistenia úpravy
iných časti sa bude postupovat' v zmysle platnej legisltivy.
6. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spiriajú podmienky osobitných predpisov.
7. Stavebnfk je povinný oznámif stavebnému úradu ternrin začatia stavby.
8. Stavba bude uskutočriovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávaf Miroslav Šumský,
Lesnicka súp. č. 1160, 023 02 Krásno nad Kysucou a bude zodpovedný za odborné vedenie
uskutočriovania stavby.
9. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania:
-

v priebehu stavebného konania neboli zo strany fičastnikov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky

Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosf, ak sa s uskutočnenrin stavby
nezačne do 2 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byf začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf(§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov).
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Odemodnenie:
Dria 29.03.2022 podal stavebnik Mgr. Marian Maják, bytom Hviezdoslavova súp. 6. 2018/17, 022 01
Čadca a Vladimir Maják, bytom Hurbanova súp. Č. 2293, 022 01 Čadca žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 9" v bytovom dome súp. Č. 2293 na pozemku register
"C" pare. č. 1493 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil Ma 04.04.2022 začatie stavebného konania všetkým známym účastnikom
konania a dotknutým orgánom a organizáciam. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2
stavebného zákona upustil od ústneho pojednavania a miestneho zisťovania, nakorko pomery
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 7 dni odo dria doručenia tohto oznámenia,
v ktorej môžu účastnici konania uplatniť svoje namietky a pripomienky a dotknuté orgány a
organizácie svoje stanoviská.
Zároveri stavebný úrad upozomil itčastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné námietky
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatniť na tunajšom stavebnom úrade najneskôr
v určenej lehote, inak na ne nebude prihliadať.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosť z hradisk uvedených
v § 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 chranené stavebným zákonom,
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Očastnici konania:
-

Mgr. Marian Maják, Vladimir Maják, Ing. Pavol Maslik, Miroslav Šumský, vlastnici bytov a
nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2293

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené.
Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky
územného rozhodnutia o umiestnenf predmetnej stavby. Stavebný úrad 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.

Po učenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat'
odvolanie v lehote 15 dní odo drla jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie preskfunaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných pro striedkov.

ng. M• n GURA
pri
tor mesta
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Poplatok:
Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položky 60 pism. c ods. 2 vo výške 100.00 E bol zaplatený.
Pnloha:
-

overená projektová dokumentácia /pre stavebnika/

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč na tiradnej tabuli mesta na dubu 15 dni, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesene

g•

C)

2.

Zvesené dfia:

MESTO tADCA
-61-

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie zvesenie rozhodnutia.

Dorn& sa:
Ijčastnici konania
1.Mgr. Marián Maják, Hviezdoslavova stip. Č. 2018/17, 022 01 Čadca
2. Vladimir Maják, Hurbanova slap. Č. 2293, 022 01 Čadca
3. Ing. Pavol Maslik, Májová súp. Č. 1319/21, 022 01 Čadca /projektant/
4. Miroslav Šumský, Lesnicka súp. Č. 1160, 023 02 Krásno nad Kysucou /stay. dozor/
5. vlastnici bytov a nebytoyých priestorov v bytovom dome síip. Č. 2293 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podra§ 69 stavebn6ho zákona
Na vedomie
6. Byty Čadca s.r.o., Mdjovd súp. Č. 1107, 022 01 Čadca
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