MES TO

Č ADCA

Namestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/303/2022/Ja

V Čadci diía 11.03.2020

STAVE BNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný drad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o tízemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
v spojenom tízemnom a stavebnom konani preskfunal podra § 37 a 62 stavebnčho zákona liadosf o
- stavebné povolenie, ktorí: dfia 24.08.2021 podal
Roman Zajac, M. Šinského 1114/1F, 010 07 Žilina
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskíimania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom tízemnom a stavebnom konaní
na stavbu
Vyhliadkový posed
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 13451/5 v katastrálnom Azemi Čadca,
geometrickým plánom č. 120/2021 na zameranom a oddelenom pozemku parc. Č. 13451/8.
Stavba obsahuje:
Projektová dokumentácia rieši výstavbu vyhliadkového posedu pewodne na pozemku register "C"
parc. 6. 13451/5 v katastrálnom fizemi Čadca, z ktorčho bol geometrickým plánom č. 120/2021
zameraný a oddelený pozemok parc. Č. 13451/8. Objekt bude shažif na pozorovanie prirody
s možnosfou prespania. Jedná sa o drevenít stavbu osademl do 4 m nad terčnom, umiestneml na
drevených stipoch, založených na betónových základových patkách. Celková rozloha stavby bude
30 m2, s vnikorným priestorom 15 m2. Stavba nebude napojená na rozvody inžinierskych sieti.
Objektová skladba povol'ovanej stavby:
SO 01 - vyhliadkový posed
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na piivodnom pozemku register "C" parc. 6. 13451/5 v katastrálnom
azemi Čadca, z ktorého bol geometrickým plánom 6. 120/2021 zameraný a oddelený pozemok
parc. č. 13451/8..
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2. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konanf, ktorú
vypracoval Ing. Milan Kožák, Podvysold 441, 023 57 Podvysoká, a ktorá je prflohou tohto
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
3. Polohové a výškové pomery:
stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 6,1 x 5,0 m a bude umiestnená na zameranom a
oddelenom pozemku pare. č. 13451/8 v k.ú. Čadca. Stavba bude osadená vo výške do 4 m od
povrchu terénu.
4. Napojenie stavby na inžinierske siete:
stavba nebude napojená na rozvody inžinierskych sietf
5. Pri uskutočŕiovani stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce a
technických zariadeni, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbaf na ochranu
zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujú
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy.
7. Počas výstavby budú 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 budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺriajú podmienky osobitných predpisov.
10. Stavebnik zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávneným subjektom.
11. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pfsm. b) stavebného zákona označif stavenisko
s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a účastnikoch výstavby.
12. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedenf
a zariadenf, ich prfpadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
13. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému úradu termin začatia stavby.
14. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Zhotoviterom stavby bude f. Tree houses s.r.o.,
Havlaskova 6, 62 100 Brno. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby bude zodpovedný
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
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesf do
pôvodného technického stavu.
16. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžif iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred
realizáciou vyžiadaf si súhlas MsfT v Čadci, referát dopravy.
17. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzove práva a právom chránené
záujmy účastnikov stavebného konania.
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18. Po ukončení stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a
pripadné vzniknuté škody uhradiť vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o
nairade škody.
19. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
-

CKN 13451/5 - lesný pozemok
13451/8 - ostatná plocha

Rozhodnutie o trvalom vyriati a trvalej zmene druhu pozemku pare. č. CKN 13451/8 odčleneného
z pôvodnej parcely CKN 13451/5 v k.ú. Čadca vydal Okresný Arad Čadca - pozemkový a lesný odbor
dria 03.11.2021 pod Č. OU-CA-PL02-2021/012786-002.
K stavbe sa siihlasne vyjadrili dotknuté orgány:
Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod
Čadca
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sever ako obhospodarovater predmetného
lesného pozemku a susedných lesných pozemkov a ako správca podielov neznámych vlastnikov
susedných lesných pozemkov v stanovisku č. 3170/2022 zo dria 03.02.2022 nesalasil so stavbou
z dôvodu bezprostredného ohrozenia stavby a lesného porastu realizáciou stavby a z dôvodu
zákazu obdobných činnosti na lesných pozemkoch
Stavebný Arad uvedené stanovisko neakceptoval z dôvodu, že Lesy Slovenskej republiky, š.p.,
Odštepný závod Čadca ako obhospodarovater lesných pozemkov vydal dria 18.08.2021 sahlasné
stanovisko pod Č. 23476/2021 a Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor vydal dria
23.08.2021 salmi-16 závazné stanovisko na využitie Azemia v ochrannom pásme lesa pod č. OUCA-PL02-2021/010149-002 a rozhodnutie o trvalom vyriati -trvalej zmene druhu pozemku zu
dôvodu využitia na stavebný Adel dria 03.11.2021 pod č. OU-CA-PL02-2021/012786-002.
Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania:
- v priebehu konania neboli zo strany Ačastnikov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky
Odôvodnenie:
Dria 24.08.2021 podal stavebnik Roman Zajac, bytom M. Šinského súp. č. 1114/1F, 010 07 žilina
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Vyhliadkový posed" na pozemku register "C"
parc. 6. 13451/5 v katastrálnom Azemi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté spojené Azemné a
stavebné konanie.
Stavebný Arad oznámil dria 05.01.2022 začatie stavebného konania všetkým známym Ačastnikom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný Arad podra ustanovenf § 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 Apiné
posAdenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 7 dni odo dria doručenia tohto oznámenia,
v ktorej môžu Ačastnici konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a
organizácie svoje stanoviská.
Zároveri stavebný Arad upozornil Ačastnikov konania a dotknuté orgány, že na neskôr podand námietky
a pripomienky sa nebude prihliadať.
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Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskfunal predloženú žiadosf z hfadisk uvedených
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými orgárimi 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 úrad Čadca, pozeinkový a lesný odbor; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod
Čadca

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnfkov a správcov pre
napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Účastnici konania:
-

Roman Zajac, Ing. Milan Kožák, vlastníci pozemku parc. 6. CKN 13451/1 v k.ú. Čadca

Námietky fičastnikov neboli v konani uplatnené.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie
stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad 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 konani možno podat'
odvolanie v lehote 15 drif odo dtia jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Cadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.

Reja,
e" ,
ng. Mi GURA
prim or mesta

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskor§ich predpisov
položky 60 pism. g vo výške 100.00 £ bol zaplatený.
Priloha:
-

overená projektová dokumentácia /pre stavebnika/
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Toto rozhodnutie musi byr vyvesenč na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dria:

Zvesené dria:

MESTO bP C,A
_6

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

Dorn& sa:
Očastnici konania
1.Roman Zajac, M. Šinského sup. 6. 1114/1F, 010 07 Žilina
2. Ing. Milan Kožák, Podvysoká sup. č. 441, 023 57 Podvysoká /projektant/
3. vlastnici pozemku pare. č. CKI\T 13451/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 69
stavebného zákona
Dotknuté orgány
4. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Čadca, E. Podjavorinskej Č. 2207, 022 01 Čadca
pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca
'
5. Okresný AradČadca,

Bankovč spojenie: VOB, a.s., Cadca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200
Adresa: Mestsky itrad tadca, Namestie slobody 30, PSe: 022 01

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