
MES TO ~ ADCA 
Nárnestie slobody 30, 022 01 ~adca  

~. j.: VD/2468/2020/St  V ~adei dria 28.07.2020 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto ~adca, ako stavebný úrad príslušný podra § 117 zákona ~. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podra § 37 a 62 stavebného zákona 
žiadose o stavebné povolenie, ktorú dria 29.04.2020 podala 

Darina Poláková, SNP 737/30, 022 04 ~adca 
(d'alej len "stavebra"), a na základe tohto preskúmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného 
zákona 

stavebné povolenie 
v spojenom územnom a stavebnom konaní 

na stavbu 
rekrea~ni chata 

na pozernku register "C" parc. ~. 3636/4, v k.ú. Horelica 
prípojky inžinierskych sietí na pozemkoch register "C" parc. ~. 3636/2, register "C" parc. ~. 3636/3, 

register "C" parc. ~. 3685/2 v k.ú. Horelica. 

Stavba obsahuje: 
Projekt stavby rieši realizáciu rekrea~nej chaty v miestnej ~asti Horelica u Bryndzari. 

Rekrea~ná chata je navrhovand ako jednopodlažná, osadend do svahu - obvodovú konštrukciu budú 
tvorif oporné múry zo železobet~nu, chata bude zastrešená pultovou strechou s vegeta~nou Apravou. 
Pre zabránenie pádu bude na atike osadené zábradlie do výšky 1 m. Stavba bude napojend na 
elektrickú energiu NN prípojkou z jestvujúcich NN rozvodov, odkanalizovaná kanaliza~nou prípojkou 
zaústenou do žumpy, vodovodná prípojka bude napojend zo studne. Prístup je z A~elovej komunikácie 
v lokalite u Bryndzari. 

Technicki tidaje stavby: 
friitková. plocha: 219,29 m2  
Obytná plocha:  117,82 m2  

Objektová skladba povorovanej stavby: 
L. _ Rekreand chata 
2. Elektrická NN prípojka 
3. Vodovodná prípojka 
4. Kanaliza~nd prípojka 
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Pre umiestnenie stavby sa ur~ujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. ~. 3636/4, v k.ú. Horelica, prfpojky 
inžinierskych sieti na pozemkoch register "C" parc. ~. 3636/2, register "C" pare. ~. 3636/3, register 
"C" parc. ~. 3685/2 v k.ú. Horelica podra situácie, ktorá je síi~asfou PD a tvorf prflohu tohto 
rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery stavby rekrea~nej chaty (vid priložená situácia umiestnenia stavby): 
• stavba bude pôdorysných rozmerov 25,8 x 11,6 m, 
• umiestnená bude: 25,77 m od hranice s komunikáciou, 

5,0 m od hranice s pozemkom parc. ~. KN-C 3636/1 
13,38 m od titmice s pozemkom parc.~. KN-C 3636/1 

• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = Arove~~ ~istej podlahy 1. NP 
• výška terénu vegeta~nej Apravy nad strechou : + 4,200 m od ± 0,000 m, 

výška atiky: + 4,400 m od ± 0,000 m. 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• Zásobovanie vodou — vodovodnou pripojkou z dir HDPE 100 32x3, napojenim na jestvujíicu 

stud~iu na pozemku stavebnfka. 
• Odkanalizovanie - kanaliza~nou pripojkou z Mr PVC DN 150 mm, zadstenou do žumpy. 
• Elektrická energia — jestvujítca NN pripojka. 
• Vykurovanie — zdroj tepla bude teplovodný krb na tulle palivo o maximálnom menovitom 

výkone 15 kW, Napojenie krbu na akumula~lul nádobu bude cez hydraulický box Bruner, na 
systém bude napojený solámy ohrev s plochými vákuovými kolektormi v po~te 5 ks. 

Pre uskuto~nenie stavby sa ur~ujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskuto~nend podra projektovej dokumentácie overenej stavebným íradom v tomto 
spojenom Azemnom a stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmil byf vykonané bez 
predchadzajAceho povolenia stavebného Aradu. 

2. Pri uskuto~riovani stavby je potrebné dodržiavaf predpisy týkajíice sa bezpe~nosti práce 
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Po~as výstavby budít dodržiavane všeobecné technické požiadavky na uskuto~ilovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

4. Stavba bude dokon~ená do 5-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

5. Odpad vzniknutý po~as realizácie stavebných prác likvidovaf v zmysle zákona o odpadoch, ku 
kolaudácii stavby je stavebnik poviimý dokladova~~ rrmožstvo vzniknutého odpadu a zákonný 
spôsob jeho likvidácie. 

6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku buclú likvidovane na pozemku stavebnika, zatIstené do 
vsakovacej jamy na pozemku stavebraa. 

  7. Stavebnik je povinný po~as realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona vies~~ stavebný 
derma a tento predložif stavebnému Aradu pri kolaudácii stavby. 

8. Na stavbu buchl použité stavebné výrobky spiriajíice podmienky osobitných predpisov. 
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9. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred za~atfm stavebných prác stavebnik zabezpe~f vytý~enie 
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonáva~~ geodetické a kartografické 
~innosti. 

10. Stavebna je povinný ozna~i~~ stavenisko s uvedenfm potrebných fidajov o stavbe a ú~astnikoch 
výstavby - § 43i ods. 3 pfsm. b/ stavebného zákona. 

11. Stavebnik pred za~atim stavebných prác na predmetnej stavbe zabezpe~f presné vytý~enie 
všetkých podzemných vedenf a zariadenf v danej lokalite, ich pripadnú ochranu podra platných 
noriem a predpisov za odborného dozoru ich správcov. 

12. Stavebnik je povinný oznámi~~ stavebnému úradu termin za~atia stavby. 

13. Stavba bude uskuto~~'ovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonáva~~ Ing. Vladimir Golis, 
Okružná 689/5, 022 04 ~adca a bude zodpoveda~~ za odborné vedenie uskuto~riovania stavby. 

14. Vjazd z A~elovej nespevnenej komunikácie register "C" pare. ~. 3638 v LA. Horelica na pozemok 
register "C" parc. ~. 3636/4 v k.ú. Horelica bude zriadený za dodržania týchto podmierok: 
• Povrchové vody zo spevnenej plochy vjazdu a vlastného pozemku bude stavebnik likvidova~~ 

na vlastnom pozemku tak, aby nevytekali na komunikáciu. 
• Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiava~~ v ~istote 

fi~elovú komunikáciu a verejné priestranstvo, ~isti~~ ich po každom zne~isteni. V pripade 
poškodenia fi~elovej komunikácie stavebnými strojmi je povinný na vlastné náldady a 
okamžite uvies~~ ju do pôvodného technického stavu. 

15. Stavebnik je povinný dodrža~~ podmienky Okresného úradu ~adca, pozernkový a lesný odbor — 
podmienky na zabezpe~enie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v stanovisku zo d~ia 
15.01.2020, ~. OU-CA-PLO-2020/001454-002: 
• Zabezpe~i~~ základnú starostlivos~~ o pornohospodársku pôdu od~'atú týmto rozhodnutim al do 

realizácie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastom samonáletu drevin. 
• Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberanej ~asti pozemku 

a zabezpe~i~~ jej hospodárne a A~elné využitie na nezastavanej ~asti pozemku. 

16. Stavebnfkovi bud& ako plochy zariadenia staveniska po~as realizácie stavebných prác 
shaft' iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejn 'ych 
plôch a miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou RD a pripojok je stavebnik povinný 
pred realizáciou vyžiada~~ si súhlas MsÚ v ~adci, referát dopravy. 

17. Stavebnými prácami nezasahova~~ do vlastnickych, prip. iných práv k pozernkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzova~~ práva a právom chránené 
záujmy ú~astnikov stavebného konania. 

18. Po ukon~eni stavby je stavebna povinný pozemky dotknuté stavbou uvies~~ do pôvodného stavu a 
prIpadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp uživaterom podra všeobecných predpisov o 
náhrade škody. 

19. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 
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Spasob doterajšieho využitia pozemkov: 
Parcela register "C' pare. ~. 3636/4 v la. ~adca — TTP. 

Rozhodnutie o od~iatf pornohospodárskej pôdy pre fi~el výstavby rekrea~nej chaty s celkovým 
navrhovaným záberom 883 m2  vydané Obvodným pozemkovým &adorn v ~adci diia 02.11.2011, pod 
~.j ObPU-2011/00746-007/A04. 

Projektovú dokumenticiu vypracoval: 
Ing. Juraj Kordek, SNP sup. ~. 738/24, 022 04 ~adca 

Rozhodnutie o nimietkach ti~astnikov konania: 

V priebehu konania neboli zo strany ú~astnikov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky. 

Podmienky dotknutých orgánov boli akceptovand a sú zapracované do p.  odmienok pre 
uskuto~nenie stavby vo výroku rozhodnutia. 

Stavba nesmie byf za~atá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnos~~ v zmysle § 52 
ods. 1 zákona ~. 71/1967 Zb. o správnom konani. 

Stavebné povolenie stráca platnos~~ ak do dvoch rokov odo diía nadobudnutia jeho 
právoplatnosti nebola stavba za~atá - § 67 ods. 2 stavebného zákona. 

Stavba je umiestnená v súlade s platným ezemným plánom Mesta ~adca, jeho závaznými 
regulatívmi, Ictoré boli schválené uznesenim Mestského zastupiterstva Mesta ~adca ~. 96/2007 zo dila 
27.07.2007. Rekrea~ná chata je navrhovaná v urbanistickom olasku, v platnom územnom pláne 
s ozna~enfm 6/R0/1 — rekrea~ná osada, so základnou funkciou rekrea~nou (chalupárska rekreácia), 
dopinkovou funkciou — obytnou, spôsob zdstavby individuálne rodinné domy a rekrea~né objekty 
objemovým riešenim prispôsobeným k jestvujúcej zástavbe - jednotraktové domy. 

Odelvodnenie: 
Dria 29.04.2020 podala Darina Poláková, bytom SNP 737/30, 022 04 ~adca žiados~~ o vydanie 

stavebného povolenia na stavbu „rekrea~ná chata" na pozernku register "C" pare. ~. 3636/4 v k.ú. 
Horelica, pripojlcy inžinierskych sieti na pozemkoch register "C" pare. ~. 3636/2, register "C" pare. ~. 
3636/3, register "C" pare. ~. 3685/2 v k.ú. Horelica Uvedeným dilom bolo za~até spojené územné a 
stavebné konanie. 

Tunajší stavebný úrad, na základe doru~enej žiadosti oznámil v zmysle § 36 a § 61 stavebného 
zákona všetkým známym ú~astnikom konania a dotknutým orgánom za~atie spojeného územného 
a stavebného konania a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zis~ovanfm na den' 25.06.2020, o jeho výsledku bola spisaná zápisnica. 

Ú~astnici konania boli v oznámenf upozornenf, že svoje pripadné námietky a pripomienky 
k stavbe môžu uplatnif na stavebnom úrade pred dflom ústneho pojednávania, najneskôr však na 
Astnom pojednávani, inak sa nebude na ne pribliadae. 
Ú~astnici konania: 

• Darina Poláková, Ing. Vladimir Golis, Ing. Juraj Kordek, známi aj neznárni spoluvlastnici 
_pozernku register "C" parc. 6. 3636/1 v k.ú. Horelica. 

Námietky ú~astnfkov neboli v konani uplatnené. 
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Stavebný Arad v uskuto~nenom správnom konanf preskAmal predloženú žiadosf z hradfsk 
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s A~astnfkmi konania a s dotknutými orgánmi 
a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskuto~nenie a osobitnými predpismi. 
Stanoviska oznámili: 

• Okresný Arad ~adca, pozemkový a lesný odbor, Stredoslovenská distribu~ná, a.s., Žilina, 
SEVAK, a.s., Žilina, Mesto ~adca. 

Stavebný Arad zaistil vzájomný sAlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpe~il pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sieti technického vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Dokumentácia sp~~ia základné požiadavky na stavby stanovené § 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. 

Pou~enie o odvolani: 

Podra § 54 zákona ~. 71/1967 Zb. o správnom konani proti tomuto rozhodnutiu možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo &la jeho doru~enia na Mesto ~adca (adresa: Mestský Arad v ~adci, 
Námestie slobody 30, 022 01 ~adca). 

V zmysle § 47 ods. 4 zákona ~. 71/1967 Zb. v platnom znenf je toto rozhodnutie preskAmaterné 
sAdom po vy~erpani riadnych opravných prostriedkov. 
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Priloha: situácia umiestnenia stavby 

 

Dorn& sa: 
O~astnici konania 
1. Darina Poláková, SNP 737/30, 022 04 ~adca 
2. Ing. Vladimir Golis, Okruhlá sAp. ~. 689/5, 022 01 ~adca 
3. Ing. Juraj Kordek, SNP súp. ~. 738/24, 022 04 ~adca 
4. ~J~astnfkom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov register "C" parc. ~. 3636/1 

v k.ú. Horelica sa rozhodnutie doru~uje verejnou vyhláškou podra § 69 ods. 2 stavebného zákona, 
vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 drif na Aradnej tabuli Mestského Aradu v ~adci 

Dotknuté orgány 
5. Ms~T ~adca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 

referát dopravy 
7. Okresný Arad ~adca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sAp. ~. 95, 022 01 ~adca 
8. Stredoslovenská distribu~ná, a.s., Pri Raj~ianke sAp. ~. 2927/8, 010 47 Žilina 
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Toto rozhodnutie musi byt' vyveseni na ~radnej tabuli Mesta ~adea na dobu 15 dui, 
posledný de~~ 1ehoty vyvesenia je d~om doru~enia. 

Vyvesené  0-8•   Zvesen~~ d~a:   

Pe~iatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia. 
-  - • -,  -.....% --ea« .4-...•-• 

I  i 

0.
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, 

. '  TO 

Poplatok: 
Správny poplatok podra zákona ~. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znenf neskoršich predpisov 
položky 60 pism. b ods. 2 vo výške 50.00 E bol zaplatený. 

Tel.: 041/4332301-4 I~0: 313971  Bankov~~ spojenie: VÚB, a.s., ~adca 
Fax: 041/4302218  DI~: 2020552974  ~. O.: 7224-322/0200 
Adresa: Mestsky firad Cadca, Namestie slobody 30, PS~: 022 01 

E-mail: sektretariat@mestocadca.sk  
Internet: www.mestocadca.sk   
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