MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. J.: VD/1853/2021/Mu

V Čadci dňa 17.06.2021

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Čadca, ako stavebný firad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konani preskfimal podra § 37 a 62 stavebného zákona
žiadosf o stavebné povolenie, ktortl dňa 01.04.2021 podal
Peter Tomek, SNP 737/32, 022 04 Čadca,
Anna Tomeková, U Hluška 1349, 022 04 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskiamania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom tízemnom a stavebnom konani
na stavbu
Rodinný dom
(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 3873, register "C" parc. č. 3874/2, register "C"
parc. 6. 3875/1, register "C" parc. 6. 3875/2, register "C" pare. 6. 3877/1 v katastrálnom dzemi Čadca.
Stavba obsahuje:
Stavba bude osadená na pozemku členitého tvaru v mieme svahovom teréne. Stavbou
rodinného domu bude vytvorená nová samostatná bytová jednotka. Pôdorysný tvar RD je
nepravidelného tvaru T s max rozmermi 24,4 x 13,4 m. Jedná sa o jednopodlažný objekt, čiastočne
podpivničený, bez obytného podkrovia. Rodinný dom bude zastrešený valbovou strechou. Stavba bude
napojená na verejné rozvody inžinierských sieti (voda, kanalizácia, plyn a elektro) samostatnými
pripojkami. Vjazd na pozemok je riešený z miestnej komunikácie
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Stavebni objekty
SO 01 Rodinný dom
SO 02 Záltradný domček
SO 03 Kanalizačná pripojka
SO 04 Vodovodná pripojka
SO 05 Elektrická prfpojka
SO 06 Plynová pripojka
SO 07 Spevnené plochy
SO 08 Oplotenie
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Technicki fulaje
zastavand plocha
úžitková plocha
obytná plocha
obostavaný priestor

331,96m2
245,33 m2
104,51 m2
1820,36 m3

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
19. Stavba bude umiestnená na pozetnkoch register "C" parc. 6. 3873, register "C" parc. č. 3874/2,
register "C" parc. Č. 3875/1, register "C" parc. č. 3875/2, register "C" parc. 6. 3877/1 v
katastrálnom územf Čadca, podra situácie, ktorá je súčasťou PD a tvorf prilohu tohto rozhodnutia.
19. Polohové pomery:
• stavba bude nepravidelného pôdorysného tvaru. Umiestnená bude v zmysle priloženej situácie umiestnenia stavby - min. 5,00 m od hranice s pozemkom p.č. CKN 3872 v k.ú. Čadca, min. 14,00
m od hranice s pozemkom p.č. CKN 3877/2 v k.ú. Čadca, min. 21,66 m od hranice s pozemkom
p.č. CKN 13484/9, 13484/6, 13484/8, 13484/5 v k.ú. Čadca
19. Výškové pomery:
• porovnávacia rovina ± 0,000 bude podlaha prfzemia, najvyšši bod strechy bude v úrovni + 5,710 m
od porovnávacej roviny, rýmsa strechy bude v úrovni + 2,700 m od porovnávacej roviny, úroveň
upraveného terénu bude z juhovýchodnej strany v úrovni — 0,900 m od porovnávacej roviny,
z juhozápadnej strany v úrovni — 0,360 m od porovnávacej roviny
19. Napojenie stavby rodinného domu na inžinierske siete:
• napojenie na vodu - vodovodnou pripojkou, podra PD odsúhlasenej SeVaK a.s. Žilina pod č.
021011059 zo dňa 30.03.2021,
Predložená PD rieši zdsobovanie novostavby rodinného domu (RD) pitnou vodou z verejného
vodovodu (VV) PVC D 110 mm. Zásobovanie novostavby RD pitnou vodou je navrhnuté
vodovodnou pripojkou (VP) z rúr HDPE 100, PN 16, DN 25 v celkovej dĺžke 50,0 m. Vodomerná
šachta - plastová s rozmermi 01100, minimálnou výškou pracovného priestoru 1300 mm a
vstupným kominom 0 600 mm, výšky 400 mm. V šachte bude osadený fakturačný vodomer DN
20. Potrubie bude uložené na pieskové 16žko hr.150 mm s obsypom z štrkopiesku v hrúbke 300
mm nad potrubie.
• odkanalizovanie - kanalizačnou pripojkou, podra PD odsúhlasenej SeVaK a.s. žilina pod 6.
021011059 zo Ma 30.03.2021,
Predložená PD rieši odvedenie splaškových vex' do verejnej kanalizácie (VK) PVC DN 300 mm.
Splaškové odpadové vody budú z novostavby RD odvádzané prostrednictvom kanalizačnej
pripojky (KP) z materidlu PVC DN 150 v celkovej dĺžke 50,0 m. Revízna šachta (2 ks) bude
osadená plastová DN 400 mm s liatinovým poklopom. Potrubie pripojky bude uložené v sklone 2,0
% na pieskové 1 ôžko hr. 100 mm s obsypom zo štrkopiesku v hrabke 300 mm nad potrubie.
• dažd'ové vody zo striech a spevnených pló'ch budú zvedené do vsakovacich blokov Wawin Azura
v počte 20 ks, lctoré budú navrhnuté a osadenč na základe geologického posudku
• elektrická energia - kábelovou prfpojkou z jestvujúcej NN siete podra psojektovej dokumentácie
overenej v tomto konanf a odsúhlasenej Stredoslovenská distribučná a.s., Zilina pod Č. 202012-NP0883-1 zo dňa 26.04.2021,
• vykurovanie — plynovou pripojkou, podra PD odsúhlasenej SPP — Distribúcia a.s. Bratislava pod č.
TD/KS/0086/2021/Ki zo dňa 07.04.2021,
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Na vykrytie tepelných strát rodinného domu bude použitý kondenzačný kotol na plyn —
IMMERGAS VICTRIX 24 Plus s výkonom 4,3-24 kW. Ku kotlu je možnosť pripojenia zásobnika
TO/.
Možnosť dopinkového kfirenia - kotol na tuhé palivo — v pripade realzácie dopinkového kilrenia je
nutné požiadať o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (Mestom Čadca, refer&
životného prostredia)
19. Vjazd na pozemok z jestvujacej miestnej komunikácie — rozhodnutie o povoleni zriadenia vjazdu
z miestnej komunikácie, vydané Mestom Čadca pod č. j. VD/39777/2021/Mko zo dria 17.06.2021
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v spojenom územnom a stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmú bye vykonané bez
predchadzajAceho povolenia stavebného Uradu.
2. Pri uskutočiiovani stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce
a technických nariadeni a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby buchl dodržiavand všeobecné technické požiadavky na uskutočriovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Stavba bude dokončená do troch 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 dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.
6. Dažd'ové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebnika tak, aby nespôsobovah škody
na susedných pozemkoch a nehnuternostiach. Zafistené buclú do vsakovacej jamy na pozernku
stavebnika. Vsakovanie dažd'ových vad je nutné navrhnúť s odborne spôsobilou osobou na základe
geologického posúdenia fizemia a následne realizovať podra návrhu.
7. Strešná konštrukcia stavby bude opatrená zachytávačmi snehu.
8. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
derma a tento predložiť stavebnému firadu pri kolaudácii stavby.
9. Na stavbu bucdú použité stavebné výrobky, ktoré spĺiiajú podmienlcy osobitných predpisov.
10. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
• činnosti.
11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedenf
a zariadeni, ich pripadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
12. Stavebnik je povinný omačiť stavenisko s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a fičastnikoch
výstavby - § 43i ods. 3 ',ism. b/ stavebného zákona.
13. Stavebnik je povinný v alvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať v čistote
komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečisteni.
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14. Stavebnik je povinný oznámiť stavebnému itradu termin začatia stavby.
15. Stavebnik dodrži podmienky Mesta Čadca, referát dopravy uvedené v stanovisku
VD/39777/2021/Mko zo dňa 17.06.2021
• Napojenie vjazdu bude v nivelete miestnej cesty.
• Oplotenie realizovať vo vzdialenosti minimálne 1 m od okraja vozovky miestnej cesty, tak aby
nebránilo výkonu zimnej ficležby.
• Stavebnik je povinný zachovať jestvujfice odvodnenie miestnej cesty.
• Povrchové vody z vjazdu, spevnených pl6ch a vlastného pozemku nesmú byť vypúšťané na teleso
miestnej cesty, tak aby nedošlo k jej podmdčaniu.
• Z d6vodu zachovania rozhradových pomerov pri výjazde vozidiel z pozemku, je povinnosťou
stavebrifica zabezpečiť, aby nové oplotenie, brána a iné stavebné objekty, prfpadne výsadba
stromov a krovin, neboli umiestnené do rozhradových poll vjazdu. Výška prekážok umiestnených
v rozhradovom poll križovatiek musí byt' do výšky max. 0,9 m od firovne vozovIcy.
• Materiál spojený s realizáciou stavby nesmie bye ukladaný na miestnu cestu.
• Pri stavebnej čirmosti ani iným sp6sobom v zmysle § 9 ods. 4 a ods. 5 cestného zákona
neznečisťovať a nepoškodzovať dotknutú miestnu cestu a bezodkladne čistiť zametanim alebo
poškodenie odstrániť. V pripade znečistenia alebo poškodenia komunikácie, je nutné bez prieťahov
zabezpečiť okarnžitú nápravu. Ak sa tak nestane, je ten, kto zdvadu sp6sobil, povinný uhradiť
správcovi komunikácie náklady spojené s uvedenfm komunikácie do p6vodného stavu.
16. Stavebnik dodrži pdmienky Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina uvedené v stanovisku
4300115574 zo &la 24.09.2020, najma:
• V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. pre pripojenie Vášho
odberného miesta.: nachádzajú
• S predloženou projektovou dolcumentáciou SSD salasf. Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z
distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Odovzdávacie miesto a nový bod napojenia určujeme
spinacie a istiace prvky v poistkovej skrinke SPP2, ktorá bude umiestnená na podpernom bode
v majetku SSD a.s. pri parcele 3874/2 — podra predloženej PD
• Odsúhlasend prúdová hocinota 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. privodu do istiacej skrine a istiace prvky, Vám zabezpeči výlučne
SSD po spinenf podmienok pripojenia defmovaných v tomto vyjadreni, v pripojovacej zmluve a
po zaplateni pripojovacieho poplatku na fičet SSD.
• Prfvod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (d'alej RE) bude
vyhotovený káblom mm. AYKY-J4Bx16mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke
(chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meranim (plombovaterná čast").
• Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne pristupnom mieste, na hranici
pozemku — podra predloženej PD. Vyhotovenie RE musi vyhovovať' platnej norme STN EN
61439-1 až 5, pre pripadné blokovanie elektrospotrebičov musia bye spinené technické a obchodné
podmienky prislušný sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byt' vorný rovný
priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na
sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na
elektrickom pi-Node, ako aj monta smie realizovat" Vami vybrata odbome spôsobild osoba v
zmysle Vyhldšlcy 508/2009 Z.z.
• Pre polcračovanie procesu pripojenia je potrebné uzatvorenie so SSD pripojovaciu zmluvu, uhradiť
pripojovaci poplatok a vybudove zo strany odberatera elektrický privod po RE (vrátane) v súlade
s "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do
distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (d'alej SSD), ktoré sú
zverejnené na stránkach www.ssd.sk. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického
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zariadenia odberatera. Odberater je povinný mat' pred vybudovanim elektrického privodu sffilasy
majiterov dotknutých nehnuternosti, na Ictorých bude tento elektrický privod umiestnený.
Vgetky potrebni tipravy na vybudovanie elektrického privodu vrátane RE si realizuje žiadater na
vlastné náldady. (odberaterov majetok)
Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberatera musi mat' pred požiadavkou na
montáž určeného meradla vyhotovenft Správu o odbornej prehliadke a odbornej skfigke
elektrického zariadenia (reviznu správu od elektrického privodu z odovzdávacieho miesta po
elektromerový rozvácizač) v sitlade so zákonom 6. 124/2006 Z.z. a Vyhlágkou 6. 508/2009 Z.z. a
Protokol o kusovej skuške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberater povinný kedykorvek
predložiť na vyžiadanie zo strany SSD k nahliadnutiu v sfilade s Ş 39 ods. 9 Zálcona o energetike.
Po fihrade a pripfsanf pripojovacieho poplatku na fičet SSD, spineni Technických podmienok SSD,
Obchodných podmienok pripojenia, vybudovani a označeni elektrického privodu spolu s RE
a spineni podmienok uvedených v prfslugnom vyjadreni, bude možné pripojenie odberného
elektrického zariadenia odberatera do distribučnej stistavy SSD od okatnihu, kedy odberater' zašle
do SSD „testné prehlásenie žiadatera o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického
zariadenia do distribučnej sfistavy SSD" (d'alej Čestné prehlásenie"), ktoré je zverejnené na
stránkach www.ssdsk , a ku Ictorému bude zo strany SSD zaslane pisomné potvrdenie o jeho prijati.
Následne SSD v zmysle lehoty podra pripojovacej zmluvy el. I. "Špecifikácia odberného miesta,
termin realizácie pripojenia — Termin vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD"
zrealizuje vybudovanie elektrickej pripojky a zaisti pripojenie elektrického prfvodu a
elelctromerového rozvádzača k distribučnej sítstave.
Po potvrdeni prijatia vyggie uvedeného testného prehlásenia zo strany SSD a po vybudovani
elektroenergetického zariadenia (pripojky) zo strany SSD v termíne podra Zmluvy o pripojenf,
mliže požiadať odberatel" o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej
dodávke elektriny u vybratého dociávatera elektriny, ktorý následne pogle do SSD žiadosť o
montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sitstave v stilade s platnou legislatívou, čo sa
bude považovať za spinenie obehodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je
možné zahájenie samotth dodávku elektriny.

17. Stavebnik dodrži podmienky SeVaKu a.s. žilina uvedené v stanovisku 021011059 zo dňa
30.03.2021, najma.:
• Vodovodná pripojka sa vybuduje z materiálu HDPE 100, PN 16, DN 25 v celkovej dĺžke 50,0 m
v stfipajucom sklone min. 3% Vodomeráná gachta je odsalasená plastová s vnittorným
pôdorysným rozmerom 01100 mm, svretlej výšky 1300 mm, so vstupným kominom 0 600 mm,
výgky 400 mm vo vzdialenosti 4,0 m od napojenia na verejný vodovod PVC D 110 mm.
• Vo vodomernej šachte bude osadený fakturačný vodomer DN 20, Q3=4 m3/h. Fakturačný
vodomer a navŕtavacf pás dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave
na time typ SeVaK a.s. Na záldade osadeného vodomeru bude vykonavaná fakturácia vodného
a stočného od dátumu realizácie pripojky
• Kanalizačnit pripojku odsailasujeme v celej dĺžke z materiálu PVC DN 150 v dižke 50,0 m
Revizna šachta bude osadená plastová DN 400 mm s liatinovým poklopom vo vzdialenosti 5,5 m
od napojenia na verejnit kanalizáciu PVC DN 300 mm. Celkovo bucú v trase KP osadené 2 ks
reviznych gácht. Do verejnej kanalizácie zatIstiť len splaškové odpadové vody
• Pred zahájenim zemných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie inžinierských sieti ich správcami
a rozkopové povolenie od prislugného spraveu. Pri realizacii pripojok žiadame dodržat' vgedg
platné STN týkajitce sa inžinierskych sieti a pásma ochrany inžinierskych sieti § 19 zákona č.
442/2002 Zb.z.
• SeVaK a.s. zodpovedá v zmysle platnej legislatívy zy hodnotu tlaku vody, priekopové pomery
a kvalitu vody v bode pripojenia na verejný vodovod. Nezodpovedá za hodnotu tlaku, prietokové
pomery a kvalitu vody v samotnej nehnuternosti.
• Pre hodnotenie dodávky vody (lcvality, množstva a tlaku vody) pre riešený RD bude vzhradom na
dĺžku pripojky 50,0 m rozodujitce miesto — bod napojenia na verejný vodovod. Z dôvodu
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zabezpečenia dodávky hygienicky nezávadnej vody odpordčame výmenu naakumulovanej vody
v potrubf realizovať odpdšťanfin cez uzáver (kohdtik) na VP alt. Osadenim zariadenia na
dodatočnú dezinfekciu vody
Lôžko hr.150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie prfpojok musi byte zrealizovaný pieskom resp.
štrkopieskom s verkosťou zŕn max. 8 mm.
Samotné napojenie na verejný vodovod a verejnd kanalizáciu je podrnienené vybavenim Žiadosti o
zriadenie vodovodnej pripojky a Žiadosti o zriadenie kanalizačnej pripojky a podpisom zmluvy na
dodávku pitnej vody a odvedenie splaškových odpadových v6d.
Napojenie vodovodnej pripojky na verejný vodovod a zadstenie kanalizačnej pripojky do verejnej
kanalizácie vykonajd pracovnici našej spoločnosti z materiálov použivaných v podmienkach našej
spoločnosti a v súlade s odsalasenými parametrami. V pripade nedodržania podmienok
uvedených v tomto vyjadreni nebude zo strany SeVaK zrealizovaná navrtávka prfpojok na VV
a VK. Aká korvek zmena v PD musi bye vopred odsalasená
Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nie je cudzim
dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávať len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu a
kanalizácie!
K terminu realizácie vodovodnej a kanalizačnej pripojky musi mat' žiadater vybudovanú pripojku
vo vzdialenosti cca 1 — 1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod a od miesta zadstenia do
verejnej kanalizácie.
Tlakovú skilšku vodovodnej pripojky zrealizovať podra STN EN 805 a skilšku vodotesnosti
kanalizačnej pripojky zrealizovat' podra STN EN 1610. Celá kanalizačná pripojka musi byť
vybudovaná ako vodotesná.
V zmysle zákona 6.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciach § 4 odsek 7 a 8
vlastnik vodovodnej a kanalizačnej pripojky je povinný zabezpečiť opravy a adrIbu vodovodnej a
kanalizačnej pripojky na vlastné náklady.

18. Stavebnik dodrži podmienky SPP — Distribúcia a.s. Žilina uvedené v stanovisku
TD/KS/0086/2021/Ki zo chia 07.04.2021, najma:
Všeobecné podmienky:
• Stavebnik je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujdcich plynárenských
zariadeni v zmysle §80 Zákona o energetike,
• stavebnik je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujficimi nadzemnými a podzemnými objektmi a
inžinierskymi siet'ami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
pred
realizáciou zemných prác a/alebo pred začatim vykonávania iných činnosti je stavebnik
•
povinný zabezpečiť prostrednictvom prislušných prevádzkovaterov presné vytýčenie existujiicich
podzemných vedeni,
• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatfm vykonávania iných činnostf, je stavebnik
povirmý požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadeni na základe
pfsomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať a adresu: SPP — distribúcia, a.s., Sekcia ildržby,
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom online formuláru
zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.sp-distribucia.sk),
• v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadeni do
vzdialenosti 100 m,
• stavebnik je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadeni
prostrednictvom online formuláru zverejneného na webovom didle SPP — D www.sppdistribucia.sk (čast' E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájenim plánovaných prác.
V pripade neoznámenia začatia prác upozoriiujeme, že SPP-D môže podat' podnet na Slovenskd
obchodnil inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uloliť podra ustanovenf Zákona o energetike
pokutu vo výške 300 až 150 000 E
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stavebnik je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky Č.
508/209 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov — sfivisiacich
technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01,
stavebm'k je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchddzajficom
vyjadreni SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti čislo 701122518

Technické podmienky:
• stavebnik je povinný zabezpečit' pristupnosť zariadeni počas realizácie stavby, z dôvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadeni, najmä výkonu kontroly prevádzky, fidržby a výkonu
odborných prehliadok a odborných slalšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plyndrenských
zariadenf,
• stavebnik je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie
činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadeni,
• stavebnik je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každfr stranu
od obrysu nizkotlakového a stredotlakového plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od
obrysu vysokotlakového plynovodu, až po predchddzajAcom vytýčeni týchto plynárenských
zariadeni, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatmosťou, za
dodržania STN 73 3050, a to podkiar sa jednd o výkopové, ako aj bezvýkopové technol6gie
• v pripade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každfi stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie
je mane realizovat vyhradne ručne alebo bezvykopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými
sondami, stavebnik je povinný predložit SPP-D realizačnir projektovír dokumentáciu a vopred
požiadat' o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
• ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plyndrenského zariadenia, stavebnik je povinný
kontaktovat' pred zasypanim výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email:
jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fédie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebneho dennika,
• pristup k al4mkorvek technologickýrn zariadeniam SPP-D rue je povolený a manipulácia s nimi je
prisne zakázand, pokiar sa na tieto práce nevzfahuje vydané povolenie SPP-D,
• stavebnik je povinný zabezpečit' odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej
doby ich odkrytia proti poškodeniu,
• stavebnik nesmie bez sithlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat také terenne Apravy, Ictorč by
zmenili jeho doterajšie krytie a hibku uloženia, v pripade zmeny írovne terenu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plyndrenských zariadeni osadiť do novej írrovne terčnu,
• každe poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musi byte ihned'
ohldsené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viest k vážnemu
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
• upozoriiujeme, že SPP-D môže pri všeticých pripadoch poškodenia plyndrenských zariadeni podat'
podnet na Slovenskil obchodmi inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrarmom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenskeho zariadenia uložiť podra ustanoveni
Zákona o energetike polcutu vo výške 300,- až 150 000,- E a zároveŕi, že poškodeniu plyndrenského
zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podra § 284 a § 285,
pripadne trestrého činu poškodzovania a ohrozovania prevádzlcy všeobecne prospešneho zariadenia
podra § 286, alebo § 288 zákona Č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
• stavebnik je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s
ohradom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevadzkovani nemohlo dOjst k
vzájomnému ovplyvtiovaniu, pripadnému poškodeniu,
• stavebnik je povinný urniestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulator tlaku plynu ( RTP ) a
meradlo do skrinlcy DRZ na hranicu verejne pristupného a sfikromnčho pozernku tak, aby boli
pristupne z verejneho priestranstva,
• stavebnik je povinný zabezpečit', aby prepojovacie price (ostrý prepoj) medzi existujilcom
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distribučným plynovodom a budovaným pripojovacim plynovodom vykonala iba opravnená osoba
- zhotovitel', ktorý ma schválený typový teclinologický postup (zoznam zhotovitel'ov je zverejnený
na webovom sidle SPP-D),
stavebnik je povinný zabezpečit, aby po vykonani prepoja pripojkovým „T kusom" bola vykonaná
skúšica tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu,
stavebnik je povinný minimálne 3 pracovne dni pred zasypanim pripojovacieho plynovodu
požiadat o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostrednictvom on-line
aplikácie na webovom sidle SPP-D,
stavebnik je povinný po ukončeni stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D,
pracovisko Žilina, všetIcy doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podia prilohy,
po úspešnom odovzdani a prevzati technicko — právenj dolcumentácie bude investorovi vydand
Potvrdenie, na záldade ktorého bude možné požiadať o monta meradla a uviesť plynárenské
zariadenie do prevádzky

Osobitné podmienky:
• za technické riešenie odberného plynového zariadenia zodpovedá projektant a montážna
organizácia
19. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky — Miroslav Vavrica ml., Raková 1637, 023 51 Raková.
Za uskutočnenie stavby bude zodpovedať dodávater stavby, ktorý bude zabezpečovať — stavebný
dozor. Stavebný dozor bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočilovania stavby.
20. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastnickych, pit). iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastnikov stavebného konania.
21. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do p6vodného stavu a
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o
nahrade škody.
22. Stavebnik je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o
zmene a dopineni niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby energetický certifikát
vypracovaný oprávnenou osobou.
23. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
CKN 3875/1 v k.ú. Čadca — trvalý trávny porast
CKN 3875/2 v k.ú. Čadca — trvalý trávny porast
CKN 3874/2 v k.ú. Čadca — záhrada
CKN 3873 v k.ú. Čadca — záhrada
Súhlas k budúcemu použitiu pornohospodárskej p6dy vydany' Okresným Aradom Čadca, pozemkovým
a lesným odborom zo dria 28.04.2021, č.j. OU-CA-PL01-2021/005121-002.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. Milan Kožák, Podvysold súp. č. 441, 023 57 Podvysolcá
Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania:
Zo strany fičastnfka konania neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky. Podmienky
dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo
výroku rozhodnutia.

t.sp. VD/1853/2021/Mu - Č.z. VD/39687/2021/Mu

str. 9

So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov).
Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo &la nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá -§ 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba je v súlade s platným tzemným plánom mesta Čadca, jeho závaznými regulativini,
ktoré boli schválené uznesenfm Mestského zastupiterstva Mesta Čadca 6. 96/2007 zo dila 27.07.2007.
Stavba sa v zmysle Územného plánu mesta Čadca umiestŕiuje v urbanistickom okrsku s označenim
2/BI/5 — olochy rodinných domov — základná - základná funkcia — obytná, sp6sob zástavby individuálne rodinné domy, strecha sedlová alebo valbová, parkovanie a garážovanie riešiť na
vlastnom pozemku, nepripustiť hlučné a nehygienické prevádzky.
OD6VODNENIE
Na žiadosť stavebnika: Peter Tomek, SNP 737/32, 022 04 Čadca a Anna Tomeková, U Hluška
1349, 022 04 Čadca, Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovanf a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znenf, v súlade s § 36 a 61
ods.1 a 3 stavebného zákona oznámilo začatie spojeného územného a stavebného konania o povoleni
stavby „Rodinný dom" na pozemkoch register "Cu pare. č. 3873, register "Cu pare. č. 3874/2, register
"C" pare. Č. 3875/1, register "C" pare. č. 3875/2, register "C" parc. č. 3877/1 v katastrálnom úzetni
Čadca.
Nakorko susedné pozemky p.č. CKN 13 484/8, 13484/9 v k.ú. Čadca nemajú založené listy
vlastníctva, potencionálnym spoluvlastnikom týchto pozemkov bolo oznámenie doručuje verejnou
vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie bolo vyvesené po dobu
15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Na prerokovanie žiadosti bolo nariadené ústne konanie spojené s miestnym zisťovanim na deri
11.06.2021. Učastnici konania, ako aj dotknuté orgány boli poučeni, že do podkladov rozhodnutia
môžu nahliadnuť na stavebnom úrade najneskôr pri ústnom konani, inak sa na ne neprihliada.
Zo strany účastnika konania neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky. Podmienky
dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracovand do podmienok pre uskutočnenie stavby vo
výroku rozhodnutia.
Stavebný úrad spojil podra ust. § 39a stavebného zákona konanie o umiestneni stavby so
stavebným konanim. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hradisk uvedených v §§ 37, 62 a 63
stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnenim a uskutočnenim stavby a jej budúcim uživanfm nie
sú a ani nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastnikov konania.
Dokumentácia spiria základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dewody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Čadca, jeho závaznými regulatívmi,
ktoré boli schválené uznesenfrn Mestsk6ho zastupiterstva Mesta Čadca 6. 96/2007 zo &Ia. 27.07.2007.
Stavba sa v zmysle f1zemného plánu mesta Čadca umiestiluje v urbanistickom okrsku s označenim
2/BI/5 — olochy rodinných domov — základná - základná funkcia — obytná, sp6sob zástavby individuálne rodinné domy, strecha sedlová alebo valbová, parkovanie a garážovanie riešiť na
vlastnom pozernku, nepripustiť hlučné a nehygienické prevádzky.
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POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf v znenf neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo &la jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, DP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Ndmestie slobody 30, 022 01 Čadcal. Toto rozhodnutie nie je mobié preskúmat' súdom podra zákona
6. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

ng.
an GURA
p • átor mesta

Priloha:
• overená projektová dokumentácia — pre stavebnika

Dorn& sa:
ĹJčastnici konania
1.Peter Tomek, SNP sill). 6. 737/32, 022 04 Čadca
2. Anna Tomeková, U Hluška súp. 6. 1349, 022 04 Čadca
3. JUDr. Anton Blaha, Nad lomom súp. č. 4198/5, 811 02 Bratislava - Staré mesto
4. MUDr. Eva Jarošovd, Podvysoká súp. 6. 22, 023 57 Podvysoká
5. Ing. Milan Kožák, Podvysoká súp. 6. 441, 023 57 Podvysoká
6. František Kyzek, u Hluška súp. č. 2065, 022 01 Čadca
7. Ing. Martin Marko, SNP súp. č. 739/10, 022 04 Čadca
8. Mgr. Martin Pet*, U Kyzka súp. č. 2781, 022 01 Čadca
9. Mgr. Miriam Petriková, U Kyzka súp. Č. 2781, 022 01 Čadca
10.Eva Šušková, Kukučinova súp. Č. 32/10, 022 01 Čadca
11.vlastnici pozemkov p.č.CKN 13484/8, 13484/9 Čadca

Nakorko susedné pozemky p.č. CKN 13 484/8, 13484/9 v k.ú. Čadca nemajú založené listy
vlastnictva, potencionálnym spoluvlastnikom týchto pozemkov sa rozhodnutie doručuje verejnou
vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Rozhodnutie musi bye vyvesené po
dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
12.MstT Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
13.Mst Čadca, referát dopravy
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14.Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova gap. 6. 95, 022 01 Čadca
15.Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. 6. 1960, 010 57 Žilina
16.Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 136rická cesta súp. '6. 1960, 010 57 Žilina
17.SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava
18.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 žilina

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deŕi
lehoty vyvesenia je Mom doručenia.

VYVESENt DNA: °77

77)

Pečiatka a pod sick

ZVESENt DŇA:

ES

esenie a zvesenie
-61

Sprdvny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v mall neskortich predpisov položky 60 pfsm. a ods. 1 vo
vy§ke 50.00 E, položky 60 pfsm. d ods. 4 vo výtke 30.00 E, položky 60 pfsm. b ods. 1 vo vý§ke 25.00 E, celkom 105.00 E bol zaplatený
E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Bankovč spojenie: VÚ13, a.s., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971
Internet: www.mestocadca.sk
Č. 6.: 7224-322/0200
DI: 2020552974
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestský Arad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01

Q_

LEGENDA:

3867/1

3868/1

SO-01-Rodinný dom, novostavba

9/3

3867/2

SO-02-Zehradny domček, novostavba

SO-03-Kanalizadne prípojka- vid.projekt kanalizadnej pripojky

3869/2
SO-04-Vodovodná pripojka -vid.projekt vodovodnej pripojky

SO-05-Elektricke pripojka - vid.projekt elektrickej pripciky

II
13484/9
ott.

SO-06-Plynová pripojka, vid.projekt plynovej pripojky

00-07- Spevnená plocha , vid.projekt speamenych pled

_ 1 3484/61 I
Zastrešene suche garežove státie - vystavba naplánovane v dalšej dam

3484/81

3542/3

Verejný vodov
Verejne kanalizácia PVC DN 3

Miestná Odelove cestná komunikácia CKN 3844

HUP-Hlavny uzáver plynu a plynomer

Q-

3541

RE-Rozvádzač elektromerovy

3540

RP-Domový rozvedzač( v gariži RD)
SPP2- Hlavne istenie EP na betelektriskom slfpe NN siete
KŠ-Y- Revízna kanalizašná šachta, dva vstupy a jeden Wstup -RKŠY-ID 400 DN 150-DN150-DN 150

II

KŠ-P- Revízna kanalizašne šachta, priama -RKŠP-ID 400 DN 150-DN150
kritenie PP, veretnej ken

3877/2

vodmodu!

VŠ-Vodomeme šachta, plastová

da
r

3878

3512

HUV1-Hlavný uzever vody prí hlavnom potrubi vedens v CKN 3844

uvi

HUV2-Hlavný uzever vody v prečovni RD
••'

VB - Vsakovacie bloky- Wawin Azura, past- 104444+2ká.

3511

INVESTOR

DATUM

Peter Tomek, SNP 737/32, 022 04 Cadort-U Hullo!, Anna Tcn

8

3503/1

30503/2

Rodinný dom, novostavba

3884/1
3863

II

3502/2
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