
MES TO Č ADCA 
Nárnestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/2400/2020/Ja 	 V Čadci dňa 12.06.2020 

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 preskúmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosf o 
stavebné povolenie, ktorú dŕia 22.04.2020 podali 

Ing. Michal Poništ, 9. mája 1598, 023 02 Krásno nad Kysucou, 
MUDr. Mária Poništová Birová, SNP 130/58, 022 01 Čadca 

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

stavebné povolenie 

v spojenom ňzemnom a stavebnom konani 

na stavbu 

Rodinny dom 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 7811 v katastrálnorn fizemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu na pozernku register "C" parc. 6. 7811 v 
katastrálnom územi Čadca. Navrhovaný rodinný dom bude čiastočne podpivničený, s jedným 
nadzemným podlažim a obytným podkrovim. Jedná sa o drevostavbu zrubovej konštrukcie, 
celkových pôdorysných rozmerov 11,0 x 11,5 m, zastrešená bude sedlovou strechou. Hlavný vstup 
do objektu bude z juhozápadnej strany. Vjazd bude navrhovaným vjazdom z miestnej 
komunikácie. Napojenie stavby na elektrickú energiu , vodovod a kanalizáciu bude riešené 
navrhovanými pripojkarni z verejných rozvodov. 

íditková plocha RD: 	126,50 m2  

obytná plocha RD: 	192,56 m2  

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 

SO 01 - rodinny dom 
SO 02 - elektrická NI•ipripojka 
SO 03 - vodovodná pripojka 
SO 04 - kanalizatná pripojka 
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" pare. Č. 7811 v katastrálnom dzemi Čadca tak, 
ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je sričasfou projektovej doktunentacie a tvori 
prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery: 

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 11,0 x 11,5 m a bude umiestnená : 

3,00 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 7812 
7,38 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 7810 
19,00 m od hranice s miestnou kormmikáciou (parc.č. CKN 7775/2) 

porovnávacia rovina: ± 0,000 = firoveri podlahy 1.NP 

výška hrebefia strechy : + 8,225 m od ± 0,000 

firoveri upraveného terénu : -1,100 m od ± 0,000 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

zásobovanie vodou - je riešené navrhovanou vodovodnou prípojkou z verejn6ho vodovodu 
vedeného v komunikácii, podra PD odsalasenej správcom siete SEVAK, a.s. dria 20.05.2020 pod 
č. 020015087 

odvádzanie splaškových vôd - je riešené navrhovanou kanalizačnou pripojkou do verejnej 
kanalizácie vedenej v komunikácii, podra PD odsíthlasenej správcom siete SEVAK, a.s. dria 
20.05.2020 pod 6. 020015087 

napojenie na elektrickil energiu -je riešené navrhovanou el. NN pripojkou z jestvujAceho stipa 
podra PD odsahlasenej správcom siete Stredoslovenská distribučná, a.s. dria 20.03.2020 pod č. 
4300130201-146 

vykurovanie — rodinný dom bude vykurovaný kotlom na tuhé palivo umiestneným v tech. 
miestnosti na 1.PP, dopinkovým zdrojom tepla bude krb umiestnený v obývacej miestnosti 

4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorri 
vypracoval Ing. Peter tasnocha, tie= 739, 023 13 tierne a ktorá je prilohou tohto rozhodnutia, 
pripadné zmeny nesmit byt' uskutočnené bez predchádzajitceho povolenia stavebného firadu. 

5. Pri uskutočriovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajíice sa bezpečnosti práce a 
technickych zariadenf, predovšetkým vyhlášky 6. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujil podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sítvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbaf na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 

6. Pri stavbe budú dodržand ustanovenia vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujit podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby Oh/and osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujú 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prfslušné technické normy. 

7. Počas výstavby budít dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

8. Stavba bude dokončená najneskôr do 5 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

9. Na stavbu bud.' použité stavebné výrobky, ktoré spiŕiajú podmienky osobitných predpisov. 

10. Stavebnik zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávneným subjektom. 

11. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. b) stavebného zákona označif stavenisko 
s uvedenim potrebných Adajov o stavbe a ričastnikoch výstavby. 
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12. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení 
a zariadení, ich pripadná ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

13. Stavebník je povinný oznámif stavebnému úradu termín začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávaf Ing. Karol Škorfk, 
Kukučínova 904/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto a bude zodpovedný za odborné vedenie 
uskutočňovania stavby. 

15. Dodržaf podmienky SEVAK, a.s. uvedené v stanovisku 6. 020015087 zo dŕia 20.05.2020: 

Stavebník pred zahájením zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa 
nachádzajit v záujmovom íizemí (aj napájacie potrubia) a zabezpečí, aby pri realizácii VP a KP 
bola dodržaná STN 73 6005 pri silbehu a križovaní VP a KP s ostatnými vedeniami. 

Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej siete 
a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov 
a iných tlakových vnAtorných zdravotechnických zariadení. 

Pre hodnotenie dodávky vody (kvality, množstva a tlaku vody) pre riešený RD bude vzhradom na 
dĺžku prípojky 32,9 m rozhodujíice miesto - bod napojenia na verejný vodovod. z dôvodu 
zabezpečenia dodávky hygienicky nezdvadnej vody odpordčame výmenu naakumulovanej vody 
v potrubí realizove odpiišfaním cez uzáver (kohiltik) na VP alt. osadením zariadenia na dodatočnil 
dezinfekciu vody. 

Upozorňujeme, že tlak a množstvo vody v bode pripojenia predmetnej nellnuternosti na verejný 
vodovod nezodpovedá legislatívou stanoveným hodnotám. Vzhradom k tomu naša spoločnosf 
zmluvný vzfah na dodávku vody uzatvorí a nehnuternosf pripojí na verejný vodovod len v prípade 
akceptácie tejto skutočnosti zo strany odberatera. 

Fakturačný vodomer a navŕtavad pás dodá naša spoločnosf. Vodomer bude osadený vo 
vodomernej zostave na rdme typ SEVAK, a.s. 

Odsúhlasujeme bet6novú vodomerml šachtu s vníitornými rozmermi 900x1200/1800 mm. V strope 
šachty žiadame zriadif vstupným komín 600x600 mm minimálnej výšky 400 mm, s osadeou 
kapsovou stílpačkou. Zvislé vzdialenosti stfipačiek vo VŠ musia zodpovedaf požiadavkám BOZ 
(300 mm). StApadlá a dno vo VŠ realizove s protišmykovou Apravou. Pre zabezpečenie 
nezamfzajíicej hibky musí byf šachta v teréne oadená tak, že bude zasypaná až po horml laroveň  
vstupného komína. 

Lôžko hr. 150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie prípojok musí byt' zrealizovaný pieskom resp. 
štrkopieskom s verkosfou zŕn max. 8 mm. 

V prípade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuterností resp. priestorov umiestnených pod 
Arovňou poklopov na VK je nutné v zmysle STN EN 13564-1 tieto priestory zabezpečif vhodným 
zariadením zabraňujácim zaplaveniu z kanalizačných potrubí. 

Samotné napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je podmienené vybavením Žiadosti 
o zriadenie vodovodnej prípojky a Žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky a podpisom zmluvy 
na dodávku pitnej vody a odvedenie splaškových odpadových vôd. 

Fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na základe osadeného hlavného fakturačného 
meradla v správe a majetku SEVAK a.s. Žilina od dátumu realizácie prípojok. 

Napojenie VP na verejný vodovod a KP na verejnú kanalizáciu vykonávajú pracovníci našej 
spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávaf zásahy na 
zariadeniach verejného vodovodu a kan alizácie nie je cudzírn dovolené. Tieto zásahy môžu 
vykonávaf len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu a kanalizácie. 
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- 	K termínu realizácie vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí mat' žiadater vybudovanú prípojku 
vo vzdialenosti cca 1-1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod a od miesta zaústenia do 
verejnej kanalizácie. 

- 	Tlakovú slcušlcu vodovodnej prípojky zrealizovaf podra STN EN 805 a skúšku vodotesnosti 
kanalizačnej prípojky zrealizovaf podra STN EN 1610. Celá kanalizačná prípojka musí byf 
vybudovaná ako vodotesná. 

- 	V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastník 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečif opravy a Adržbu vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady. 

16. Dodržaf podmienky MsÚ Čadca, refer& dopravy uvedené v stanovisku č. 21097/2020/Gr: 

- 	Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu likvidovaf na vlastnom pozemku tak, aby nevytekali 
na miestnu komunikáciu. 

Zachovaf trasovanie jestvujúcej miestnej komunikácie po pozemku parc. Č. CKN 7775/2 v k.ú. 
Čadca 

V prípade realizácie oplotenia pozemku parc. č. CKN 7811 v k.ú. Čadca požiadaf správriy orgán 
vo veciach miestnych komunikácií o stanovisko. 

Vjazd realizovať  podra projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom 
konaní. 

- 	Zachovaf jestvujuce odvodnenie komunikácie. 

- 	Vjazd napojif v nivelete jestvujúcej komunikácie. 

17. Dodržaf podmienky 00 Čadca, pozemkový a lesný odbor, uvedené v rozhodnutí Č. OU-CA-
PL01-2020/007201-002 zo Ma 01.06.2020: 

Pornohospodársku pôdu zabraf len v povolenom rozsahu tohto rozhodnutia a zabezpečif, aby 
nedošlo k zbytočným škodám a k zhoršeniu prirodzených vlastností na prirahlých pozemkoch. 

Pred začatím stavebných prác vykonať  slcrývku humusového horizontu pornohospodárskych pôd 
odnímaných natrvalo a zabezpečif ich hospodárne učelné využitie na základe bilancie skrývky 
humusového horizontu , schválenej v bode III. tohto rozhodnutia. 

Zabezpečif základnú starostlivosf o pornohospodársku pôdu odilatú týmto rozhodnutím až do 
realizácie stavby, najma pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. 

Al( v dôsledku použitia danej pornohospodárskej pôdy na výstavbu dôjde k poškodeniu okolitej 
pornohospodárskej pôdy, potom žiadater na vlastné náklady odstráni spôsobené škody a vykoná 
opatrenia smerujirce k obnove a zachovaniu úrodnosti pornohospodárskej pôdy. 

18. Dodržaf podmienky SSD, a.s. uvedené vo vyjadrení Č. 4300130201-146 zo dria 20.03.2020: 

V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. pre pripojenie Vášho 
odberného miesta nachádzajú. 

Pripojenie na el. energiu žiadame riešif z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Odovzdávacie 
miesto a bod napojenia určujeme spínacie a istiace prvky v poistkovej skrinke SPP2, ktorá bude 
umiestnená na podpemom bode v majetku SSD, a.s. - pri parcele Č. 7810. 

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

Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zálcona 
251/2012 Z.z. pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky, Vám zabezpečí výlučne SSD 
po spinení podmienok pripojenia defmovaný v tomto vyjadrení, v pripojovacej zmluve a po 
zaplatení pripojovacieho poplatku na fičet SSD. 
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Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (d'alej RE) bude 
vyhotovený káblom min. AYKY-J4Bx16mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke 
(chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovaterná časf). 

Meranie elektriny bude umiestnený v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste vzdialenom 
min. 2m a max. 30m od bodu pripojenia (stipa). Vyhotovenie RE musí vyhovovaf platnej norme 
STN EN 61439-1 až 5, pre pripadné blokovanie elektrospotrebičov musia byf spinené technické 
a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byf vorný 
priestor aspoli 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na 
sústavu TN-S, ktord je potrebrič  riešif mimo plombovanú 'oast' rozvádzača RE. Práce na 
elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovaf Vami vybratá odborne spôsobilá osoba 
v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej 
internetovej stránke www.ssd.sk  

Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné uzatvorif so SSD pripojovaciu zmluvu, uhradif 
pripojovací poplatok a vybudovaf zo strany odberatera elektrický prívod 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 zverejnenč  
na stránkach www.ssd.sk. Elektrický prívod je súčasfou odbernčho elektrického zariadenia 
odberatera. Odberater je povinný mat' pred vybudovaním elektrického prívodu sdhlasy majiterov 
dotknutých nehnuterností, na ktorých bude tento elektrický prívod umiestnený. 

Všetky potrebné Apravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadater na 
vlastné náklady. (odberaterov majetok) 

Každé novo vybudovanč  odberné elektrické zariadenie odberatera musí mat' pred požiadavkou na 
montáž určenčho meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej sklaške 
elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po 
elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. 
a Protokol o kusovej skake elektromerového rozvádzača, a tieto je odberater povinný kedykorvek 
predložif na vyžiadanie zo strany SSD k nahliadnutiu v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike. 

v predmetnej lokalite k. ú. tadca, sa v blízkosti parcely KN-C 7811 nachádzajú energetické 
zariadenia v majetku SSD, a.s. - vzdušné VN, aj NN vedenia nadzemné a podpern6 body. 

Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržaf ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podra príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových 
prác, žiadame neporušif celistvosf uzernflovacej sústavy. 

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach 
v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržaf všetky legislatívne 
opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajAce sa bezpečnosi osôb, 
ochrany energetických zariadení a technickéh zhotovenia sfibehov a križovaní. 

V prípade akčhokorvek poškodenia elektroenergetickčho zariadenia je túto skutočnosf pôvodca 
povinný neodkladne oznámif na tel. č. 0800 15 000. 

Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Várn na základe objednávky vytýči 
určený pracovník SSD. 

Pred zahrnutim dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realiztitor prizvať  
zástupcu SSD z príslušného strediska Adržby EY na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud' v „Zápise 
o vytýčení podzeinného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného dennika. 

V sfibehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržaf manipulačný priestor min. 
lmeter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení 
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 
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19. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečisteni. V pripade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náldady a okamžite uviest do 
pôvodného technického stavu. 

20. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác gait' iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V prfpade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebník povinný pred 
realizáciou vyžiadať  si salas Msú v Čadci, refer& dopravy. 

21. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom doticnutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy účastnikov stavebného konania. 

22. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

- 	CKN 7811 - trvalý trávny porast 

Rozhodnutie o trvalom odŕiatf pornohospodárskej pôdy na fičel stavby „Rodinný dom" v katastrálnom 
územf Čadca na pozemku pare. č. CKN 7811 (novovytvorená parcela 7811/2) vydal Okresný úrad 
Čadca - pozernkový a lesný odbor dfía 01.06.2020 pod č. OU-CA-PLO-2020/007201-002. 

K stavbe sa siihlasne vyjadrili dotknuté orgány: 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Okresný frad Čadca 
- pozemkový a lesný odbor; Ms0 Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadového 
hospodárstva; Mst1 Čadca - referát dopravy 

Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania: 

- 	v priebehu konania neboli zo strany účastnikov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenim stavby 
nezačne do 2 rokov odo diia nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znení neskoršich predpisov). 

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou — tizemným plánom 
Mesta Čadca. 

Odôvodnenie: 

Dfía 22.04.2020 podal stavebnik Ing. Michal Poništ, bytom 9. mája 1598, 023 02 Krásno nad Kysucou 
a MUDr. Mária Poništová Birová, bytom SNP 130/58, 022 01 Čadca žiadosť  o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemku register "C" parc. č. 7811 v katastrálnom fizemi 
Čadca. Uvedeným dim bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 
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Stavebný Arad oznámil dria 24.04.2020 začatie stavebného konania všetkým známym Ačastníkom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný Arad podra ustanovení § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od Astneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť  poskytovala dostatočný podklad pre riadne a Apine 
posAdenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 7 dní odo dria doručenia tohto oznárnenia, 
v ktorej môžu ifoastníci konania uplatniť  svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný ítrad v uskutočnenom správnom konaní preskAmal predloženA žiadosť  z hradísk uvedených 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s Ačastnikmi konania a s dotknutými orgánmi a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sit ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

- 	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Okresný Arad Čadca 
- pozemkový a lesný odbor; Mstj Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadového 
hospodárstva; Mslj Čadca - referát dopravy 

Stavebný Arad zaistil vzájomný sAlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre 
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Očastníci konania: 

- 	Ing. Michal Poništ, MUDr. Maria Poništová Bírová, Ing. Peter Časnocha, Slavomír Kupka, 
vlastníci pozemkov pare. 6. CKN 7809, 7812, 7813, 7820 v k.ú. Čadca 

Námietky Ačastníkov neboli v konaní uplatnene. 

Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecne technicke požiadavky na výstavbu. Umiestnenie 
stavby je v súlade so schválenou Azemnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný Arad v priebehu 
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dní odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je 
toto rozhodnutie preskfunaterné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

4511j'" 
‹.. 

a 
ng. Mji GURA 
prim or mesta 
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Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia 

Toto rozhodnutie musi byr vyvesené na firadnej tabuli mesta na dobu 15 dig, posledný deň  
vyvesenia je dilom doručenia 

Vyvesené dfia:  18' (e' 
 .20AC 

Zvesené dria: 	  

.USTO 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a vesenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Ing. Michal Poništ, 9. mája súp. č. 1598, 023 02 Krásno nad Kysucou 
2. MUDr. Mária Poništová Bfrová, SNP slap. Č. 130/58, 022 01 Čadca 
3. Ing. Peter Časnocha, Čierne súp. Č. 739, 023 13 Čierne /projektant/ 
4. Ing. Karol Škorik, Kukučfnova sap. č. 904/41, 024 11 Kysucké Nové Mesto /stay. dozor/ 
5. Slavomir Kupka, Milošová srip. č. 2361, 022 01 Čadca 
6. vlastnici pozemkov parc. č. CKN 7809, 7812, 7813, 7820 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra § 69 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
7. Msú čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
8. Msú Čadca, refer& dopravy 
9. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova slap. Č. 91, 022 01 Čadca 
10. Okresný Arad Čadca, pozeinkový a lesný odbor, Palárikova srip. č. 95, 022 01 Čadca 
11. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 žilina 
12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke síip. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Tel.: 041/4332301-4 Ie0: 313971 	Bankové spojenie: V1:JB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIe: 2020552974 Č. 0.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestský úrad Čadca, Nimestie slobody 30, PSe: 022 01 
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