
MES TO Č ADCA 
Nárnestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/2406/2020/Ja 	 V Čadci dňa 20.07.2020 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o Azemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom lizemnom a stavebnom konani preskAmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť  o 
stavebné povolenie, ktorii dria 23.04.2020 podal 

Ing. Marián Hlaváč, MBA, Čadečka 3180, 022 01 Čadca 

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

stavebné povolenie 

v spojenom tizemnom a stavebnom konani 

na stavbu 

Sklad 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. Č. 6902/1, 6902/2, 6903/1, 6903/2 v katastrálnom 
fizerni Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši výstavbu skladu na pozemkoch register "C" pare. č. 6902/1, 6902/2, 
6903/1, 6903/2 v katastrálnom Azemi Čadca. Navrhovaný sklad bude nepodpivničená prfzemná 
stavba, s jedným nadzemným podlažfm. Jedná sa o murovaml stavbu, celkových pôdorysných 
rozmerov 7,0 x 42,4 m, zastrešená bude delenou pultovou strechou, ktorá bude využívand ako 
sklad, altánok ma terasa. Hlavný vstup do objektu bude z južnej strany. Pristup na pozemok je 
riešený jestvujíicim vjazdom. Stavba nebude napojená na verejné rozvody inž. sietí novými 
pripojkami. 

fižitková plocha RD: 	234,50 m2  

Objektová sidadba povorovanej stavby: 

SO 01 - sklad 
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnend na pozemkoch register "C" pare. Č. 6902/1, 6902/2, 6903/1, 6903/2 v 
katastrálnom fizemi Cadca tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je sitčasfou 
projektovej dokumentácie a tvorí prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery: 

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 7,0 x 42,4 m a bude umiestnená : 

1,00 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 6901 
1,10 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 14671/1 
3,50 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 6904/1 
porovnávacia rovina: ± 0,000 = &oval podlahy 1.NP 

výška hrebefia strechy : + 5,527 m od ± 0,000 

firoveri upraveného terénu : -0,250m od ± 0,000 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

navrhovaná stavba nebude napojená na verejné rozvody inž. sieti novými pripojkami 

4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorn 
vypracoval Ing. Peter Casnocha, time 739, 023 13 Cierne a ktorá je prilohou tohto rozhodnutia, 
pripadné zmeny nestrift byt' uskutočnené bez predchadzajaceho povolenia stavebného firadu. 

5. Pri uskutočriovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajíice sa bezpečnosti práce a 
technických zariadenf, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujfi 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 budit dodržané ustanovenia vyhlášky 6. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujít podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby uživand osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, Ictoré upravujit 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy 

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

8. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

9. Na stavbu budit použité stavebné výrobky, ktoré spiriajú 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 Ačastnikoch výstavby. 

12. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpečf presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni 
a zariadeni, ich pripaddi ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

13. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému firadu termin začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočtiovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásif stavebnému firadu 
zhotovitera stavby najneskôr pred začatim stavby. za  odborné vedenie uskutočriovania stavby bude 
wdpovedný zhotoviter. 

15. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavaf v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistif po každom znečisteni. V pripade 
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ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okarnžite uviesť  do 
pôvodného technického stavu. 

16. Stavebníkovi buck' ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slAžiť  iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v sAvislosti so stavebnymi prácami na predmetnej stavbe je stavebník povinný pred 
realizáciou vyžiadať  Si salas MsÚ v Čadci, referát dopravy. 

17. Stavebnymi prácami nezasahovať  do vlastníckych, príp. inych práv k pozernkom dotknutým 
stavbou bez sAhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chrdnené 
záujmy Ačastníkov stavebného konania. 

18. Stavba skladu bude využívand len na úschovu predmetov a zariadení vo vlastníctve stavebníka, 
nebude využívand a podnikaterské Ačely ako priemyselnd prevádzka a nebude slAžiť  na parkovanie 
ndkladných motorovych vozidiel 

19. Povolend stavba podlieha kolaudácii. 

Splisob doterajšieho využitia pozemkov: 

- 	CKN 6902/1, 6902/2, 6903/1, 6903/2 - orná pôda 

SAhlasné stanovisko k pripravovanému zámeru stavby „Sklad" na pornohospodárskej pôde na 
pozemkoch pare. 6. 6902/1, 6902/2, 6903/1, 6903/2 v katastrálnom Azemí Čadca vydal Okresný Arad 
Čadca - pozemkovy a lesný odbor dňa 14.05.2020 pod 6. OU-CA-PL01-2020/006666-002. 

K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány: 

- 	Okresný Arad Čadca - pozemkový a lesný odbor 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach fičastnikov konania: 

V priebehu konania na vzniesli námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe Ačastníci konania 
Ondrej Herman a Anton Polák písomnou formou. Tieto boll následne prerokované na Astnom 
pojednávaní dňa 11.06.2020, na ktorom sa prítomní Ačastníci konania dohodli so stavebníkom, že 
susedné pozemky bud' upravené tak, aby jestvujAce odvodnenie pozemkov zo severnej strany bolo 
zachované a neboli tak predmetné pozemky zaplavované dažd'ovou vodou. Stavebník deklaroval 
Ačastníkom, že využitie stavby "Sldad" bude len na úschovu predmetov a zariadení v jeho vlastníctve, 
nebude využívany na podnikaterské Ačely ako priemyselnd prevádzka a nebude Wait' na parkovanie 
nákladnych automobilov. Objekt bude prístupny len osobnými autami. 

Stavebny Arad uvedenej pripomienke vyhovel a zapracoval ju do podmienok pre umiestnenie 
a uskutočnenie stavby v bode 6.18. 

Upozornenie: 

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

So stavbou nesmie byť  zaČaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona Č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). 

Umiestnenie stavby je v sídade s platnou fizemnoplánovacou dokumentáciou — Územným plánom 
Mesta Čadca 
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Odihrodnenie: 

Dria 23.04.2020 podal stavebnik Ing. Marián Hlaváč, MBA, bytom Čadečka 3180, 022 01 Čadca 
žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu " Sklad" na pozemkoch register "C" pare. č. 6902/1, 
6902/2, 6903/1, 6903/2 v katastrálnom Azemi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté spojené Azemné a 
stavebné konanie. 

Stavebný Arad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym Ačastnikom konania a dotknutýrn 
orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti sAčasne nariadil Astne pojednávanie spojené 
s miestnym zisfovanim na 11.06.2020, o výsledku ktorého bol spisaný záznam. 

Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konani preskAmal predloženA žiadosf z leadisk uvedených 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s Ačastniluni konania a s dotknutými orgánini a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

- 	Okresný Arad Čadca - pozemkový a lesný odbor 

Stavebný Arad zaistil vzájomný sAlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sietí technickčho vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

fJčastnici konania: 

- 	Ing. Marián Hlaváč, MBA, Ing. Peter Časnocha, Mgr. Miloš Herman, Anton Polák, vlastnici 
pozemku parc. č. CKN 14671/1 v k.ú. Čadca 

Námietky Ačastnfkov neboli v konaní uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiŕia všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie 
stavby je v sAlade 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 č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dui odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Čadci, 
Námest;e slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení je 
toto rozhodnutie preskAma-  terné sAdom po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov. 

ng. M' n GURA 
priifltor 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. d ods. 5 vo výške 30.00 E bol zaplateny. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč  na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 &if, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia.. 

Vyvesené 	-  2Q 1.R) 	 Zvesené dŕia: 	  

MESTO (ADD 
-61- 	1

1 
 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvese e rozhodnutia. 

Doruči sa: 

Očastnici konania 
1. Ing. Marian Hlaváč, MBA, Čadečka sdp. 6. 3180, 022 01 Čadca 
2. Ing. Peter Časnocha, Čierne sdp. 6. 739, 023 13 'dam /projektant/ 
3. Mgr. Miloš Herman, Školská sdp. č. 2304, 022 01 Čadca 
4. Anton Polák, Čadečka sitp. č. 1110, 022 01 Čadca 
5. vlastnici pozemku parc. 6. CKN 14671/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejou vyhláškou podra § 69 
stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
6. Olcresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 

Tel.: 041/4332301-4 Ič0: 313971 	Bankové spojenie: VOB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet:  www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestsky (trad Čadca. Ndmestie slobody 30, PSC: 022 01 
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