MESTO CADCA
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
V Čadci dria 12.07.2022

Č. j.: VD/2642/2022/St

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 ods.1 zákona 6. 50/1976 Zb. o
územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov a § 5 pism.
a)1. zákona 6. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a byvanie
a o zmene a dopineni zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni
neskoršich predpisov, v spojenom územnom a stavebnom konani preskilmal podra § 37 a 62
stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, ktorú &la 18.05.2022 podali
Eva Hadidová, Svrčinovec 873, 023 12 Svrčinovec
Miroslav Hadida, Svrčinovec 735, 023 12 Svrčinovec
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom územnom a stavebnom konani
na stavbu
rodinný dom
na pozemku register "C" parc. č. 9592/34 v katastrálnom územi Čadca.
Pristup z miestnej komunikácie MK 007 na pozemku register "C" parc. č. 9564/3 v k.ú Čadca,
prfpojky inžinierskych sieti po pozemku register "C" parc. č. 9592/34 v k.ú. Čadca.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši realizáciu stavby rodinného domu. Navrhovany rodinný dom bude
nepodpivničený, s prizemim a obytnym podkrovim, zastrešený sedlovou strechou. Stavba bude
zásobovaná vodou vodovodnou pripojkou zo studne, odkanalizovaná do žumpy, elektrická energia
elektrickou NN pripojkou z verejnych rozvodov NN. Prfstup je z jestvujúcej miestnej komunikácie.
Technickč údaje stavby:
úžitková plocha: 133,4 m2
Obytná plocha: 80,9 m2
Objektová skladba povol'ovanej stavby:
SO 01 Rodinný dom
SO 02 Vodovodná pripojka
SO 03 Žumpa + kanalizačná pripojka
SO 04 Elektrická pi-4)0j ka
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. 6. 9592/34 v k.ú. Čadca. Pristup
z miestnej MK 007 na pozemku register "C" parc. 6. 9565/3 v k.ú Čadca, pripojky inžinierskych
sieti po pozemku register "C" parc. 6. 9592/34 v k.ú. Čadca podra situácie, ktorá je súčasfou PD
a tvori prilohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a vyškové pomery (vid priložená situácia umiestnenia stavby):
• stavba RD bude pôdorysnych rozmerov 10 x 8 m,
umiestnená bude: 2,0 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 9592/38,
9,2 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 9592/36,
18,0 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 9596/1,
• porovnávacia rovina 0, 000 m = firoveri podlahy I. NP,
• ftroveri terénu pri vstupe do RD: -0,40 m od 0, 000 m
• výška hreberia strechy : + 7,90 m od 0,000 m.
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• zásobovanie vodou — vodovodnou pripojkou zo studne na pozemku stavebnikov. Stavba studne
bude povolená prislušnym špeciálnym stavebným firadom. Stavebnici ku kolaudácii stavby
predlolia stavebnému firadu doklad o zásobovani RD pitnou vodou.
• odkanalizovanie — kanalizačnou pripojkou z du- PVC DN 150 mm, ktorá bude zafistená do
žumpy na pozemku stavebmlov.
• elektrická energia — káblová NN pripojka bude prevedená káblom AYKY-J 4x25 mm2,
z jestvujficeho JB podperného bodu pri parcele KNC 9592/36, k elektromerovému rozvádzaču.
SSD, a.s. Žilina sa k technickym podmienkam pripojenia vyjadrila dŕia 23.06.2022,
• vykurovanie — zdroj tepla bude kotol na sparovanie pevného paliva o maximálnom menovitom
tepelnom prikone 16 kW, ktorý bude umiestnenY v technickej miestnosti na I. nadzemnom
podlaži. Spaliny budn odvádzané kominovym telesom Schiedel DN 200 mm, s vyškou 7,9 m
nad okolitým terénom. Salas na stavbu MZZO vydaný Mestom Čadca dria 12.07.2022, 6. ŽP33661/2022/MZZO-MMn.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebnym úradom
v spojenom územnom a stavebnom konani, ktorú Ing. Ján Vojtek, Májova 1144, 022 01 Čadca.
Prfpadné zmeny nesmri byf vykonané bez predchádzajficeho povolenia stavebného firadu.
2. Pri uskutočriovani stavby je potrebné dodržiavaf predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce
a technickych nariadenf a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budít dodržiavané všeobecné technicke požiadavky na uskutočriovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Stavba bude dokončená do 5-ich rokoch od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vzniknuty počas realizácie stavebnych prác likvidovaf v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovat množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.
6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budít odvádzané pomocou drenážnych rfir, likvidovane na
pozemku stavebnika, zanstené do drenážnej jamy na pozemku stavebnika tak, aby nepoškodzovali
susedné nehnuternosti.
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7. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesf stavebný
dennik a tento predložif stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky sphlajúce podmienky osobitných predpisov.
.9. Pocira § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávaf geodetické a kartografické
činnosti.
10. Stavebnik je povinný označif stavenisko s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a účastnikoch
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona.
11. Stavebnik pred začatim stavebných prác na predmetnej stavbe zabezpeči presné vytýčenie
všetkých podzemných vedeni a zariadeni v danej lokalite, ich pripadnú ochranu podra platných
noriem a predpisov za odborného dozoru ich správcov.
12. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému úradu termin začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočriovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávaf Milan Ing. Jan Vojtek,
Májova 1144, 022 01 Čadca a bude zodpovedaf za odborné vedenie uskutočflovania stavby.
14. Dodržaf podmienky uvedené v stanovisku Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina pod č.
202206-NP-0106-1 zo diia 23.06.2022:
• V predmetnej lokalite sa nachádzajú energetické zariadenia v správe SSD a.s. , presnú trasu
podzemných káblových vedeni je potrebné vytýčif.
• Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pre elektromer In=3x25 Ampér.
• Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD — poistková skrinka SPP2 v majetku SSD na
podpernom bode pri parcele KN-C 9592/36.
• Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z káblového zvodu na podpemom bode a istiacej
skrinky SPP2 (3x50A), zabezpeči výlučne SSD po spinenf podmienok pripojenia.
Elektrický privod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača bude vyhotovený káblom
zodpovedajúcim maximálnemu prúdovému zafaženiu a úbytku napatia v zmysle platných STN
EN, pričom požadovaný prierez el. privodu bude AYKY — J4B x 16 mm2 a maximálny prierez
z dôvodu pripojiternosti elektrického privodu k určenému bodu pripojenia bude AYKY — J4B
x 35 mm2 mechanicky chránený v ochrannej rúrke (cluiničke) a ukončený na hlavnom ističi
pred meranim spotreby elektriny (plombovaterná časf).
• Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (RE) umiestnenom na
verejne pristupnom mieste - na hranici pozemku KN-C 6880 s verejnou komunikáciou.
Vzdialenosf rozvádzača RE od bodu pripojenia môže byf max. 30 m. Rozvádzač RE môže byf
umiestnený v min. vzdialenosti 2 m od podperného bodu.
• Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania — priamovýhrevné.
Všeobecné podmienky:
• Akákorvek zmena bodu pripojenia a pripadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej
dokumentácie pripojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického privodu a osadenia
rozvádzača je potrebné riešif žiadosfou o túto zmenu.
• V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedeni potrebné ju
fyzicky vytýčif. Presnú trasu podzemných káblových vedeni v majetku SSD, na základe
objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na intemetovej stránke SSD vytýči určený
pracovnik prislušného strediska údržby SSD v danej lokalite.
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• Od energetických zariadeni žiadame dodržaf ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z.,
a bezpečné vzdialenosti podra prislušnych noriem STN. Pri NN vzdušnych vedeniach dodržaf
manipulačny' technicky priestor 1 m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každfi
stranu. Pri realizácii vykopovych prác, žiadame neporušif celistvosf uzemŕiovacej sústavy
a stabilitu podpernych bodov. Zárovefi si Vás dovorujeme upozomif, že v danej lokalite sa
môžu nachádzaf aj podzemné vedenia tretich osôb.
• V pripade sfibehu a križovanf zemnych káblových vedeni dodržaf manipulačný priestor mm. 1
m na každfi stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadeni
nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia.
• Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberatera pre pripojenie do distribučnej
sústavy SSD realizovaf v zmysle platnych STN a zákona 251/2012 Z.z.
• Elektricky privod je sidčasfou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE
vrátane a má byf vyhotoveny v sdlade so „VšeobecnYmi podmienlcami k vyhotoveniu stavby
a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD"
• Vyhotovenie RE musf vyhovovaf platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5. Pre pripadné
blokovanie elektrospotrebičov musia byf spinené technické a obchodné podmienky prislušnej
sadzby. Pred elektromerovym rozvádzačom RE musi byf vorný rovny priestor aspoii 800 mm.
V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je
potrebné riešif mimo plombovaml časf rozvádzača RE. Podrobnosti o podmienkach merania
nájdete na intemetovej stránke SSD, a.s.
• Práce na elektrickom privode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom
zariadenf smie realizovaf iba odbome sp'ôsobilá v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre
vykonanie prác zabezpečuje žiadater. Pre vykonaternosf technického pripojenia elektrického
privodu k určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržany prierez vodičov podra
bodu 3.3 vyjadrenia.
• Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberatera musi mat' pred požiadavkou
na montáž určeného meradla vykonaml prehliadku a s fiou spojené merania izolačnych stavov
elektrického zariadenia, ktorych vysledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej
a sporahlivej prevádzky". Následne po pripojeni odberného elektrického zariadenia
k distribučnej sdstave SSD musi byf neodkladne vykonaná revizia daného zariadenia
a vystavená Správa o odbomej prehliadke a odbomej sktIške elektrického zariadenia (revizna
správu od elektrického privodu z odovzdávacieho miesta po elektromerovy rozvádzač) v sidlade
so zákonom 6. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej skilške
elektromerového rozvádzača, a tieto je odberatel' povinný predložit' na požiadanie SSD v
sidade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
• SSD je potrebné požiadaf o samostatné vyjadrenie spojené s budilcou prevádzkou odberného
miesta, ak o to už nebolo požiadané v prfpade, ak na odbemom mieste bude dodatočne:
- inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia zafaženia sústavy,
určenie špecifickych podmienok Apravy odberového zariadenia odberatera a odsúhlasenie
prislušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie,
- inštalovaná a prevádzkovaná nabijacia stanica elektromobilov,
- inštalovany malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj, alebo podporny zdroj elektriny,
- zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej
sústavy.
Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená
ako závažné porušovanie technickych podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného
miesta k distribučnej sústave SSD.
15. Stavebnik je povinny dodržaf podmienky Mesta Čadca, ako prfslušného správneho orgánu ochrany
ovzdušia, podmienky prevádzkovania malého zdroja znečisfovania ovzdušia (MZZO) uvedené
v záväznom stanovisko zo diía 12.07.2022, č. ŽP-33661/2022/MZZO-MMn:
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• S ohradom na okolitú zástavbu a potrebu zabezpečif vhodné rozptylové podmienky emisii
a ich nerušený transport vorným prúdenim, je potrebné urobit' jednoprieduchový komin s min.
výškou 6 m nad okolitým ter-6'10m.
• Stavbu MZZO je potrebné uskutočnif podra dokumentácie vyhotovenej Ing. Jánom Vojtekom,
Májova 1144, 022 01 Čadca, každú zmenu musi odsdhlasif orgán ochrany ovzdušia.
• Sdhlas na zriadenie MZZO nadobudne účinnosf až po rozhodnuti všeobecného stavebného
úradu o umiestneni stavby MZZO.
• Montáž vykurovacej sústavy smie vykonaf len firma s patričným oprávnenim na vykonávanie
montážnych prác, ktorá uživatera zaškoli na obsluhu zariadenia, v zmysle vyhl. MPSVaR č.
508/2009 Z.z.
• Pri stavbe MZZO dodržat' všetky technické predpisy výrobcov jednotlivých komponentov
a zariadeni pre výstavbu MZZO a postupovaf podra platných noriem a predpisov.
• K žiadosti o uvedenie MZZO do trvalej prevádzky doložif správu o funkčných skiaškach
vykurovacieho systému, reviznu správu technických zariadeni a komina.
• Odpady vzniknuté pri realizácii MZZO zlikvidovaf v súlade so zákonom o odpadoch v zneni
zmien a dopinkov.
• Sledovaf a neprekročif tmavosf dymu.
• MZZO udržiavaf v riadnom technickom stave a zabezpečovat' jeho pravidelnú kontrolu
a údržbu.
16. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor —
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v rozhodnuti
o odfiati pornohospodárskej pôdy pre výstavbu RD natrvalo zo cilia 20.06.2022, 6. OU-CA-PLO2022/008730-003:
• Pornohospodársku pôdu zabrat' len v rozsahu povolenom rozhodnutim o odfiati a zabezpečif,
aby nedošlo k zbytočným škodám a k zhoršeniu prirodzených vlastnosti na prirahlých
pozemkoch.
• Pred začatim stavebných prác vykonaf skrývku humusového horizontu pornohospodárskych
pôd odnfmaných natrvalo a zabezpečif ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie
skrývky humusového horizontu.
• Zabezpečif základnú starostlivost' o pornohospodársku pôdu odfiatil týmto rozhodnutim až do
realizácie stavby, najmä pred zaburinenim pozemkov a porastom samonáletu drevin.
• Ak 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 smerujúce k obnove a zachovaniu drodnosti pornohospodárskej pôdy.
17. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky Mesta Čadca oddelenia výstavby, dzemného plánovania,
stavebného poriadku a dopravy — referátu dopravy, ako vecne a miestne prislušnému správnemu
orgánu vo
veciach miestnych komunikácii uvedené v záväznom
stanovisku
č. VD/33783/2022/MKo zo cilia 30.06.2022:
• Vjazd na pozemok stavebnika bude z miestnej cesty MK 007 nachádzajdcej sa na pozemku č.
CKN 9565/3 v k. ú. Čadca.
• K zriadeniu vjazdu je potrebné požiadaf Mesto Čadca — referát dopravy v zmysle § 3b cestného
zákona o vydanie rozhodnutia o zriadeni vjazdu z miestnej cesty na susedné nehnuternosti. K
žiadosti je potrebné doložif v zmysle § 3b ods. 4 cestného zákona závazné stanovisko a
overenú projektovú dokumentáciu vjazdu od OR PZ Okresného dopravného inšpektorátu
v Čadci.
• Napojenie vjazdu bude v nivelete miestnej cesty.
• Pri stavebnej činnosti ani iným spôsobom v zmysle § 9 ods. 4 a ods. 5 cestného zákona
neznečisfovaf a nepoškodzovaf dotknutú pozemnú komunikáciu a bezodkladne čistif
zametanim alebo poškodenie odstránif. V pripade znečistenia alebo poškodenia komunikácie,
je nutne bez priet'ahov zabezpečit' okarnžitú nápravu.
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Ak sa tak nestane, je ten, kto závadu spôsobil, povinný uhradif správcovi komunikácie náklady
spojené s uvedenim komunikácie do pôvodného stavu.
Stavebnik na vlastnom pozemku vytvori dostatočny počet odstavných a parkovacich plôch,
ktory musi zodpovedaf slovenskej technickej norme STN 73 6110/Z2 Projektovanie miestnych
komunikácii Zmena 2 v sdlade s STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných
vozidiel.
Stavebnik je povinný zachovaf jestvujdce odvodnenie miestnej cesty.
Povrchové vody z vjazdu, spevnenych plôch a vlastného pozemku nesmd byf vypdšfané na
teleso miestnej cesty, tak aby nedošlo k ich podmáčaniu.
Z dôvodu zachovania rozhradových pomerov pri výjazde vozidiel z pozemku, je povinnosfou
stavebnika zabezpečit', aby nové oplotenie, brána a iné stavebné objekty, pripadne vysadba
stromov a krovin, neboli umiestnené do rozhradovYch poli vjazdov. Vyška prekážok
umiestnenych v rozhradovom poli križovatiek musi byf do vyšky max. 0,9 m od drovne
vozovky.
Oplotenie a ostatné stavebné objekty realizovaf vo vzdialenosti minimálne 1 m od okraja
vozovky miestnej cesty, tak aby nebrdnilo vykonu zimnej ddržby.
Brány oplotenia sa nesmú otváraf do priestoru miestnej cesty, tak aby nebránili výkonu ddržby,
nevytvárali na nich prekážku a neohrozovali bezpečnosf a plynulosf cestnej premávky.
V zmysle § 7 ods. 4 vyhlášky 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujd podrobnosti o všeobecných
technickych požiadavkách na vystavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
uživané osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, musia byf pristupové cesty
k stavbe zhotovené do začatia uživania stavby.

18. Stavebnikovi budil ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác
sldžif iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejnych
plôch a cestnej komunikácie v savislosti s výstavbou RD a pripojok je stavebnik povinny
pred realizáciou vyžiadaf si sdhlas prislušného správcu.
19. Stavebnými prácami nezasahovat' do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutym
stavbou bez sdhlasu ich majitel'a, správcu, neprimerane obmedzovaf práva a právom chránené
zánjmy dčastnfkov stavebného konania.
20. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknute stavbou uviest' do pElvodného stavu a
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o
náhrade škody.
21. Stavebnik je povinny v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a dopinení niektorYch zákonov predložif ku kolaudácii stavby
energeticky certifikát vypracovany oprávnenou osobou.
22. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spiisob doterajšieho využitia pozemkov:
Parcela register "C" parc. č. 9592/34 v k.ú Čadca — trvalý trávny porast
Rozhodnutie o trvalom odŕiati pornohospodárskej pôdy pre dčel výstavby rodinného domu
s celkovým navrhovanym záberom 152 m2 vydané Okresným &adorn Čadca, odbor pozemkový a
lesný dfía 20.06.2022, pod č.j. OU-CA-PLO-2022/008730-003.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Ján Vojtek, Májova 1144, 022 01 Čadca
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Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania:
V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany účastnikov konania
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotknutých orgánov sa boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia.
Stavba nesmie byt' začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf v zmysle § 52
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani.
Stavebné povolenie strdca platnost' ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
prdvoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba je umiestnená v súlade s platným f1zemným plánom Mesta Čadca, jeho zdvaznými
regulativmi, ktoré boli schválené uznesenim Mestského zastupiterstva Mesta Čadca č. 96/2007 zo &la
27.07.2007. Rodinný dom je navrhovaný v urbanistickom okrsku, v platnom územnom pláne
s označenim 5/BI/1 - plochy rodinných domov, so základnou funkciou obytnou, spôsob zástavby individuálne rodinné domy, so strechou sedlovou alebo valbovou, s parkovanim riešeným na vlastnom
pozemku, nepripustif hlučné a nehygienické prevádzky.
Odôvodnenie:
Dňa 18.05.2022 podali Eva Hadidová, bytom Svrčinovec 873, 023 12 Svrčinovec a Miroslav
Hadida, bytom Svrčinovec 735, 023 12 Svrčinovec žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Rodinný dom" na pozemku register "C" pare. č. 9592/34 v k.ú. Čadca. Pristup z miestnej MK 007 na
pozemku register "C" parc. 6. 9565/3 v k.ú Čadca, pripojky inžinierskych sieti po pozemku register
"C" parc. č. 9592/34 v k.ú. Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Tunajši stavebný úrad, na základe doručenej žiadosti oznámil v zmysle § 36 a § 61 stavebného
zákona všetkým známym účastnikom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného
a stavebného konania a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisfovanim na deň 20.06.2022, o jeho výsledku bola spisand zápisnica.
fJčastnici konania boli v oznámeni upozorneni, že svoje pripadné námietky a pripomienky
k stavbe môžu uplatnif na stavebnom úrade pred dňom ústneho pojednávania, najneskôr však na
ústnom pojednávani, inak sa nebude na ne prihliadaf.
Očastnici konania:
•

Miroslav Hadida, Eva Hadidovd, Milan Rebroš, Vlasta Rebrošová, Ing. Ján Vojtek, známi aj
neznámi spoluvlastnici pozemkov register "C" parc. č. 9592/36, 9596/1 v k.ú. Čadca
Ndmietky účastnikov neboli v konani uplatnené.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosf z hradisk
uvedených v § 37 a 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 chrdnené
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviska oznámili:
•

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina,
Mesto Čadca.
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Stavebný úrad zaistil vzdjomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgdnov a organizácii
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnfkov a sprdvcov pre
napojenie do sietf technickeho vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Dokumentdcia spiria základne požiadavky na stavby stanovene § 43d a § 47 stavebného
zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktore by bránili povoleniu stavby, preto
rozhodol tak, ako je uvedene vo výroku tohto rozho dnutia.
Poučenie o odvolani:
Podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konard proti tomuto rozhodnutiu možno podat'
odvolanie v lehote 15 dni odo dŕia 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 znenf je
toto rozhodnutie preskdmaterne súdom po vyčerpard riadnych opravných prostriedkov.

g. Mi GURA
prim r mesta

Priloha: situácia umiestnenia stavby
Dora& sa:
Očastnici konania
1.Miroslav Hadida, Svrčinovec súp. 6. 735, 023 12 Svrčinovec
2. Eva Hadidovd, Svrčinovec sap. 6. 873, 023 12 Svrčinovec
3. Milan Rebroš, Drahošanka súp. 6. 2907, 022 01 Čadca
4. Vlasta Rebrošovd, Drahošanka súp. 6. 2907, 022 01 Čadca
5. Ing. Ján Vojtek, Májova súp. č. 1144, 022 01 Čadca
6. Očastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov register "C" pare. 6.
9592/36, 9596/1 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 69 ods. 2
stavebného zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadci.
Dotknute orgány
7. MsÚ Čadca, oddelenie životneho prostredia a odpadoveho hospodárstva
8. Msú Čadca, referdt dopravy
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o livotne prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca
10. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca
11. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina
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Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 dni,
posledný deri lehoty vyvesenia je driom doručenia.

Vyvesené dria:

157

Zvesene
)

,

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

Poplatok:
Správny poplatok podl'a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnyeh poplatkocb v znent neskoršich predpisov položky
60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971
Bankovč spojenie: VOB, as., Čadca
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. II.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01

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