MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
V Čadei diia 06.09.2021

Č. j.: VD/3047/2021/St

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislugný .podra § 117 ods.1 zákona Č. 50/1976 Zb. o
fizemnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v meni neskoršich predpisov a § 5 pism.
a)1. zákona 6. 608/2003 Z.z. o gtátnej správe pre imemné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a dopineni zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni
neskoršich predpisov, v spojenom fizemnom a stavebnom konani preskiimal podra § 37 a 62
stavebného zákona liadosf o stavebné povolenie, ktord dim 09.06.2021 podala
Kristina Heglasová, Raková 607, 023 51 Raková
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskínnania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom tízemnom a stavebnom konani
na stavbu
rodinný dom
na pozemku register "C" parc. 6. 8122, register "C" parc. 6. 8123 v katastrálnom územi Čadca.
Pristup z miestnej komunikácie z miestnej komunikácie MK 180.1 vedenej v technickej evidencii
miestnych komunikácii Mesta Čadca, vodovodná, kanalizačná a elektrická pripojka po pozernkoch
register "C" parc. 6. 8122, 8123 v k.ú Čadca.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby riegi realizáciu rodinného domu. Rodinný dom je navrhovaný ako podpivničený,
s jedným nadzemným podlažim a obytným podkrovim, zastregený sedlovou strechou. K stavbe sa
zriadi vodovodná pripojka, elektrická pripojka plynová pripojka a žumpa. Pristup je z miestnej
komunikácie.
Technické 6daje stavby:
1:Jžitkova plocha: 226,30 m2
Obytná plocha:
88,93 m2
Objektová sidadba povol'ovanej stavby:
SO 01 Rodinný dom
SO 02 Elektrická NN pripojka
SO 03 Vodovodná, pripojka
SO 04 Žumpa + kanalizačnd pripojka
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Pre umiestnenie stavby sa určujii tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 8122, 8123 v k.ú. Čadca podra
situácie, ktorá je súčasfou PD a tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
Prístup z miestnej komunikácie z miestnej komunikácie MK 180.1 vedenej v technickej evidencii
miestnych komunikácii Mesta Čadca, vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka po pozemkoch
register "C" parc. 6. 8122, 8123 v k.ú Čadca
2. Polohové a výškové pomery stavby rodinného domu (vid priložená situácia umiestnenia stavby):
Rodinný dom:
• stavba RD bude nepravidelného pôdorysného tvaru o rozmeroch 14,30 x 11,15 m,
• umiestnená bude: 4,46 až 7,84 m od hranice s pozemkom register "C" parc. Č. 8124
3,0 m od hranice s pozemkom register "C" parc. 6. 8121
8,42 m od hranice s miestnou komunikáciou
• porovnávacia rovina 0, 000 m = &oval čistej podlahy 1. NP,
• Aroveŕi podlahy I. PP: -2,850 m od 0, 000 m,
• firoveri terdnu — 0,350 m od 0, 000 m,
• výška hreberia strechy : + 7,760 m od ± 0,000 m.
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• Zásobovanie vodou — vodovodnou prípojkou z rúr HDPE D32 mm (DN 25), napojením na
verejný vodovod HDPE D 110, podra PD overenej v tomto konaní a odsalasenej správcom
SEVAK, a.s. žilina &la 24.06.2021.
• Odkanalizovanie - kanalizačnou prípojkou z rúr PVC DN 160 mm, zafistenou do žumpy.
• Elektrická energia — káblovou prípojkou AYKY-J4Bx16 mm2 z jestvujíicej NN siete podra PD
overenej v tomto konaní a odsúhlasenej správcom SSE-distribúcia, a.s. Žilina Ma 03.05.2021.
• Vykurovanie — teplovodným podlahovým vykurovaním, zdroj tepla bude plynový kotol.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Marcel Zs6ka,
PhD., Dolné Rudiny sfip. č. 1, 010 01 Žilina, overenej stavebným &adorn v tomto spojenom
fizemnom a stavebnom konaní. Pripadné zmeny nesmú byf vykonand bez predchadzajAceho
povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočriovaní stavby je potrebné dodržiavaf predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budil dodržiavand všeobecné technické požiadavky na uskutočŕiovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Stavba bude dokončená do 5-ich rokoch od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovaf v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebník povinn y' dokladovať množstvo vzniknutdho odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.
6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budfi likvidovand na pozemku stavebníka, zailstené do
trativodu na pozemku stavebníka.
7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesf stavebný
dennik a tento predložif stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
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8. Na stavbu budít použité stavebné výrobky spĺiiajítce podmienky osobitných predpisov.
9. Podra § 75 ods. 1 stavebrao zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpečf vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykondvaf geodetické a kartografické
činnosti.
10. Stavebnik je povinný označif stavenisko s uvedenim potrebných Adajov o stavbe a Ačastnikoch
výstavby -§ 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona.
11. Stavebnik pred začatim stavebných prác na predmetnej stavbe zabezpečf presné vytýčenie
všetkých podzemných vedenf a zariadeni v danej lokalite, ich pripadnít ochranu podra platných
noriem a predpisov za odborného dozoru ich sprdvcov.
12. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému firadu termin začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočiiovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávaf Ing. Vladimir Golis,
Okružná 689/5, 022 014 Cadca a bude zodpovedaf za odborné vedenie uskutočtiovania stavby.
14. Dodržaf podmienky spoločnosti SEVAK, a.s. žilina uveden6 v stanovisku č. 021022026 zo dfia
24.06.2021 k realizácii vodovodnej pripojky:
• Vodovodná pripojka sa vybuduje z materidlu HDPE D32 mm (DN 25) v celkovej dĺžke 28,8 m
v klesajítcom skole k RD. Vodomemd šachta (VŠ) je odsalasend plastová s vníttorným
pôdorysným rozmerom 0 1100 mm, svetlej výšky 1800 mm, so vstupným kominom 0 600
mm (zatepleným), vo vzdialenosti 19,9 m od napojenia na verejný vodovod HDPE D 110,
ktorý je umiestnený v miestnej komunikácii.
• Vo VŠ bude osadený fakturačný vodomer DN 20. Fakturačný vodomer a navŕtavaci pás dodá
naša spoločnosf. Vodomer bude osadený vo vodomemej zostave na ráme typ SEVAK, a.s. Na
základe osadeného vodomeru bude vykonávaná fakturácia vodného od dátumu realizácie
pripojky.
• Pred začatfm zemných prác požiada o vytýčenie inžinierskych sieti ich sprdvcami a rozkopové
povolenie od prislušného správcu. Pri realizácii pripojok dodržaf platné STN týkajiice sa
inžinierskych sieti a pásma ochrany inžinierskych sieti § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.
• SEVAK a.s. zodpovedá v zmysle platnej legislativy za hodnotu tlaku vody, prietokové pomery
a kvalitu vody v bode pripojenia na verejný vodovod. Nezodpovedá za hodnotu tlaku,
prietokové pomery a kvalitu vody v samotnej nehnuternosti.
• Vzhradom k tomu, že sklon potrubia je v klesajítcom spáde k RD, je potrebné v najnižšom
bode VP v odkarovacej šachte v objekte, resp. pred objektom osadit' ventil na odkalenie.
• Lôžko hr. 150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie pripojok mug byf zrealizovaný pieskom
resp. štrkopieskom s verkosfou zŕn max. 8 mm.
• Odkanalizovanie do žumpy riešif iba do doby vybudovania verejnej kanalizácie (VK) v danej
lokalite. Po vybudovani VK musf majiter predmetnej nehnuternosti napojenie do žumpy zrušif
a splaškové vody odvádzaf do VK. Obsah lumpy zneškodliovae prostredníctvom
autorizovaných prepravcov nebezpečného odpadu na COV a to v stilade so zákonom o
odpadoch. Vývoz splaškových odpadových vôd fekálnym vozidlom cez objednávku môže
vykonať aj spoločnosť SEVAK, a.s.
• Samotné napojenie na verejný vodovod je podmienené vybavenfm Žiadosti o zariadenie
vodovodnej pripojky Tlačivá a potrebné informácie pre zriadenie VP poskytne prislušný
zamestnanec SEVAK a.s. v Zákaznickom centre SEVAK.
• Pred realizáciou pripojky bude uzatvorená zmluva na dodávku pitnej vody.
• Napojenie vodovodnej prfpojky na verejný vodovod vykonávajít pracovníci našej spoločnosti
z materiálov použivaných v podmienkach našej spoločnosti a to v sítlade s odsadasenými
parametrami.
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Akákorvek zmena v PD musí byf vopred odsAhlasená.
Vykonávaf zásahy na zariadeniach verejného vodovodu nie je cudzim dovolené. Tieto zásahy
m6žu vykonávaf len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu.
K terminu realizácie vodovodnej pripojky musi mat' žiadater vybudovand pripojku vo
vzdialenosti cca 1-1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod.
Tlakovú skalu vodovodnej pripojky zrealizovaf podra STN EN 805.
V zmysle zákona 6. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 4 odsek
7 a 8 vlastnik vodovodnej pripojky je povinný zabezpečif opravy a ítdržbu vodovodnej
pripojky na vlastné náklady.

15. Dodržaf podmienky spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina uvedené vo „Vyjadreni
k technickým podmienkam pripojenia pod zn. 202104-NP-0275-1 zo dfia 03.05.2021:
Špecifikácia pripojenia:
• V predmetnej lokalite, resp. v jej blizkosti sa nachadzajít energetické zariadenia v majetku
SSD, a.s. Zakreslenít orientačml trasu týchto vedeni Vám prikladáme na situačnom výkrese ako
prflohu tohto vyjadrenia - zelená prerušovaná čiara NN vedenia vzdušné. Presnít trasu
podzemných káblových vedenf je potrebné vytýčif.
• Bod pripojenia k distribučnej sitstave SSD — poistková skrinka SPP2 v majetku SSD na
podpernom bode pri parcele 8122.
• Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z káblového zvodu na podpernom bode a istiacej
skrinky SPP 2 (3x40A), zabezpeči. výlučne SSD po spinenf podmienok pripojenia.
• Elektrický privod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača vyhotovif káblom min.
AYKY — J4B x 16 mm2 max. AYKY — J4B x 35 mm2 mechanicky chránený v ochrannej dirke
(chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meranim spotreby elektriny(plombovaterná
'oast).
• Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (RE) umiestnenom na
verejne pristupnom mieste - na hranici pozemku. Vzdialenosf rozvádzača RE od bodu
pripojenia m6—že byf max. 30 m. Rozvadzač RE m6že byt' tuniestnený v min. vzdialenosti 2 m
od podperndho bodu alebo min. 1 m od poistkovej istiacej skrine.
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 tfito zmenu.
• V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedeni potrebné ju
fyzicky vytýčif. Presnit trasu podzemných káblových vedenf v majetku SSD, na základe
objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejneml na intemetovej stránke SSD vytýči určený
pracovnik prislušného strediska ildilby SSD v danej lokalite.
• Od energetických zariadeni žiadame dodržaf ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z.,
a bezpečnd vzdialenosti podra prfslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach dodelaf
manipulačný technický priestor 1 m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každít
stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušif celistvosf uzenusiovacej sitstavy
a stabilitu podperných bodov. Zárovefi si Vás dovorujeme upozomif, že v danej lokalite sa
m6lu nachádzaf aj podzemné vedenia tretich os6b.
• V pripade stbehu a križovanf zemných káblových vedeni dodržaf manipulačný priestor mm. 1
m na každft stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadenf
nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia.
• Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberatera pre pripojenie do distribučnej
sítstavy SSD realizovaf v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.
• Elektrický privod je sfičasfou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE
vrátane a má byf vyhotovený v sfilade so „Vgeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby
a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sfistavy SSD"
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• Vyhotovenie RE musi vyhovovaf platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5. Pre pripadn6
blokovanie elektrospotrebičov musia byf spinen6 technick6 a obchodn6 podmienky prislušnej
sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE mug byf vorný rovný priestor aspori 800 mm.
V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sdstavu TN-S, ktord je
potrebn6 riešif mimo plombovanú 'oast' rozvádzača RE. Podrobnosti o podmienkach merania
nájdete na internetovej stránke SSD, a.s.
• Práce na elektrickom privode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom
zariadeni smie realizovaf iba odborne spôsobilá v nnysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktord si pre
vykonanie prác zabezpečuje žiadater. Pre vykonaternosf technick6ho pripojenia elektrick6ho
privodu k určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podra
bodu 3.3 vyjadrenia.
• Každé novo vybudovan6 odbern6 elektrick6 zariadenie odberatera musi mat' pred požiadavkou
na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a sriou spojen6 merania izolačných stavov
elektrick6ho zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopn6 bezpečnej
a sporahlivej prevádzky". Následne po pripojeni odberného elektrick6ho zariadenia
k distribučnej sústave SSD mug byf neodkladne vykonaná revizia daného zariadenia
a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skdške elektrick6ho zariadenia (revízna
správu od elektrick6ho privodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade
so zákonom Č. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou '6. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej skake
elektromerového rozvádzača, a tieto je odberater povinný predložif na požiadanie SSD v
súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
• SSD je potrebn6 požiadaf o samostatné vyjadrenie spojen6 s buditcou prevádzkou odberného
miesta, ak o to už nebolo požiadan6 v prfpade, ak na odbernom mieste bude dodatočne:
- inštalovaná technol6gia pre elektrick6 vykurovanie z dôvodu posúdenia zafaženia sústavy,
určenie špecifických podmienok úpravy odberového zariadenia odberatera a odsdhlasenie
prislušnej distribučnej sadzby pre elektrick6 vykurovanie,
- inštalovaná a prevádzkovaná nabijacia stanica elektromobilov,
- inštalovaný malý zdroj do 10 kW, nAhradný zdroj, alebo podporný zdroj elektriny,
- zámer pre prevádzkovanie odberného elektrick6ho zariadenia ako miestnej distribučnej
sústavy.
Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená
ako závažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného
miesta k distribučnej sústave SSD.
16. 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 komunikácií uveden6 v závaznom stanovisku
Č. VD/43505/2021/MKo zo dria 27.07.2021:
• Novovybudovaný vjazd k stavbe bude z miestnej cesty MK 180.1 nachAdzajficej sa na
pozemku č. CKN 8113/3 v k. ú. Čadca v minimálnej vzdialenosti 15 m od hranice križovatky
s miestnou cestou MK 180.1 nachádzajficej sa na pozemku č. CKN 8133/2 v k. ú. Čadca.
• Napojenie vjazdu realizovaf so sklonom od miestnej cesty tak, aby v zmysle § 1 vyhlášky
35/1984 Zb. nebola nijakým spôsobom ohrozovaná a to najma zavádzanim a odtekanim vôd na
eestné teleso.
• Povrchov6 vody z vjazdu, spevnených plôch a vlastného pozemku nesmú byť vypúšťan6 na
teleso miestndj cesty, tak aby nedošlo k jej podmáčaniu.
• Stavebnik je povinný zachovaf jestvujitce odvodnenie miestnej cesty.
• Stavebnik vybuddje na vlastnom pozemku dostatočný počet parkovacfch miest, avšak
minimálne 2 parkovacie miesta na jednu obytnú jednotku.
• Oplotenie realizovaf vo vzdialenosti minimálne 1 m od okraja vozovky miestnej cesty, tak aby
nebránilo výkonu zimnej itdržby.

t.sp. VD/3047/2021/St - t.z. VD/43286/2021/St

str. 6

• Z dôvodu zachovania rozhradových pomerov pri výjazde vozidiel z pozemku, je povinnosfou
stavebnika zabezpečiť, aby nové oplotenie, brána a II-16 stavebné objekty, pripadne výsadba
stromov a krovin, neboli umiestnené do rozhradových poll vjazdu. Výška prekážok
umiestnených v rozhradovom poll križovatiek musf byf do výšky max. 0,9 m od rirovne
vozovky.
• Materiál spojený s realizáciou stavby nesmie byt' ukladaný na miestnu cestu.
Pri stavebnej činnosti ani iným spôsobom v zmysle § 9 ods. 4 a ods. 5 cestného zákona
neznečisfovaf a nepoškodzovaf dotknutri pozemnri komunikáciu a bezodkladne čistif
zametanim alebo poškodenie odstránif. V pripade znečistenia alebo poškodenia komunikácie,
je nutné bez priefahov zabezpečif okamžitri nápravu. Ak sa tak nestane, je ten, kto závadu
spôsobil, povinný uhradif správcovi komunikácie náklady spojené s uvedenim komunikácie do
pôvodného stavu.
17. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky Mesta Čadca, ako prfslušného správneho orgánu ochrany
ovzdušia, podmienky prevádzkovania malého zdroja znečisfovania ovzdušia (MZZO) uvedené
v zdvaznom stanovisko zo dria 16.08.2021, č. 2P-3856/2021/MZZO-PS :
• S ohradom na okolitri zástavbu a potrebu zabezpečif vhodné rozptylové podmienky emisií
a ich nerušený transport vorným priidenim, je potrebné urobif samostatné zaristenie
dymovodov kotlov do 1 ks dvojprieduchového komina Kombigas, ktorý bude mat' minimálnu
výšku 8,4 m nad okolitým terénom a prevýšenim 650 mm nad hreberiom strechy rodinného
domu.
• Stavbu MZZO je potrebné uskutočnif podra dokumentácie vyhotovenej Ing. Marcelom
Zseekom, PhD., každri zmenu musi odsrililasif orgán ochrany ovzdušia.
• Salas na zriadenie MZZO nadobudne fičinnosf až po rozhodnuti všeobecného stavebného
firadu o umiestneni stavby MZZO.
• Montáž vykurovacej sristavy smie vykonaf len firma s patričným oprávnenfin na vykonávanie
montážnych prác, ktord uživatera zaškolf na obsluhu zariadenia, v nnysle vyhl. MPSVaR č.
508/2009 Z.z.
• Pri stavbe MZZO dodržaf 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 skriškach
vykurovacieho systému, revimu správu technických zariadeni a komina.
• Odpady vzniknuté pri realizácii MZZO zlikvidovaf v sidade so zákonom o odpadoch v znenf
zmien a dopinkov.
• Sledovaf a neprekročif tmavosf dymu.
• MZZO udržiavaf v riadnom technickom stave a zabezpečovat' jeho pravidelnn kontrolu
a fidržbu.
18. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky Okresného firadu Čadca, pozemkový a lesný odbor —
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v rozhodnuti
o odriatf pornohospodárskej pôdy pre výstavbu rodinného domu natrvalo zo dria 02.09.2021,
6. OU-CA-PLO-2021/010333-002:
• Pornohospodársku pôdu zabrat' len v rozsahu povolenom rozhodnutim o odriatí 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 odnimaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a ričelné využitie na základe bilancie
skrývky humusového horizontu.
• Zabezpečif základnri starostlivosf o pornohospodársku pôdu odriatri týmto rozhodnutim až do
realizácie stavby, najma pred zaburinenfm pozemkov a porastom samonáletu drevin.
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• Ak v dôsledku použitia danej pornohospodárskej pôdy na výstavbu dôjde k poškodeniu okolitej
pornohospodárskej pôdy, potom žiadater na vlastne náklady odstráni spôsobené škody a
vykoná opatrenia smerujúce k obnove a zachovaniu úrodnosti pornohospodárskej pôdy.
19. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác udržiavat' 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 okainžite uviest' do
pôvodného technického stavu.
20. Stavebnfkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác
shaft' iba pozernky, ktore sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zAsahu do verejných
plôch a miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou RD, garáže a pripojok je stavebník povinný
pred realizáciou vyžiadaf si sailas MsU v Čadci, referát dopravy.
21. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastnickych, pit). iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez sailasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovat' práva a právom chránene
záujmy fičastnikov stavebného konania.
22. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviest' do pôvodného stavu a
pripadne vzniknute škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o
náhrade škody.
23. Stavebnik je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a dopineni niektorých zákonov predložif ku kolaudácii stavby
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.
24. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Parcela register "C" parc. 6. 8122, 8123 v k.11 Čadca — orná pôda,
Rozhodnutie o odfiati pornohospodárskej pôdy natrvalo pre Adel výstavby rodinneho domu s
celkovým navrhovaným záberom 215 m2 vydané Okresným &adorn Čadca, odbor pozemkový a lesný
dfia 02.09.2021, pod č.j. OU-CA-PLO-2021/010333-002.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Marcel Zs6ka, PhD., Dolné Rudiny súp. 6. 1, 010 01 žilina
Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania:
V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany účastnikov konania
vznesene žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotIcnutých orgánov boli akceptovane a sú zapracovane do podmienok pre
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia.
Stavba nesmie byt' začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost' v zmysle § 52
ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb o správnom konani.
Stavebne povolenie stráca platnost' ak do dvoch rokov odo dria nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá -§ 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba je umiestnená v súlade s platným Územným plánom Mesta Čadca, jeho závaznými
regulatívmi, ktore boli schválené uznesenfin Mestského zastupiterstva Mesta Čadca č. 96/2007 zo dfia
27.07.2007.
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Rodinný dom je navrhovaný v urbanistickom okrsku, v platnom územnom plane s označenim
3/ORZ/1 — obytno-rekreačná z6na, so základnou funkciou obytnou, dopinkovou funkciou rekreačnou.
Ocliivodnenie:
Dfia 09.06.2021 podala Kristina Hegalsová, bytom Raková Č. 607, 023 51 Raková žiadosf
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemku register "C" pare. Č. 8122,
8123 v k.ú. Čadca. Pristup z miestnej komunikácie MK 180.1 vedenej v technickej evidencii
miestnych komunikácii Mesta Čadca, vodovodná, kanalizačná a elektrická pripojka po pozemkoch
register "C" pare. č. 8122, 8123 v k.ú Čadca. Uvedeným Mom bolo začaté spojené územné a stavebné
konanie.
Stavebný Arad oznámil začatie stavebného konania všetkým mamym fičastnikom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 stavebného zákona
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakorko pomery staveniska mu boli dobre
známe a žiadosf poskytovala dostataný podklad pre riadne a fipiné posúdenie navrhovanej stavby.
Zárovefi stanovil lehotu 7 dni odo drla doručenia omamenia, v ktorej Si mohli účastnici konania
uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
A'

Očastniti konania:
• Kristina Heglasova, Ing. Vladimir Golis, Maria Krkošková, Ing. Marcel Zs6ka, PhD., známi a
neznámi spoluvlastnici CKN 8124, 8125, 8126 v LA. čadca.
Námietky fičaknikov neboli v konani uplatnené.
Stavebný Arad 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 chránené
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviska oznámili:
• Okresný úrad Čadca, pozernkový a lesný odbor, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina,
SEVAK, a.s., Žilina, Bratislava, Mesto Čadca.
Stavebný úrad zaistil vzájomný salad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácif
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre
napojenie do sieti technického vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahmul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Dokumentácia spiŕía základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolanf:
Podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani proti tomuto rozhodnutiu možno podaf
odvolanie v lehote 15 dni odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca (adresa: Mestský úrad v Cadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca).
V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie
preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.

g. Mil GURA
prim or mesta
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Priloha:
• situácia umiestnenia stavby
Dora& sa:
fJčastnici konania
1.Kristfna Heglasová, Raková sfip. 6. 607, 023 51 Raková
2. Ing. Vladimir Golis, Okružná súp. Č. 689/5, 022 01 Čadca
3. Mária Krkošková, Milošová sfip. Č. 482, 022 01 Čadca
4. Ing. Marcel Zsiz5ka, PhD., Dolné Rudiny sfip. č. 1, 010 01 Žilina
5. Dčastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov register "C" parc. 6. 8124,
8125, 8126 v k.ú Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhlágkou podra § 69 ods. 2 stavebného
zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dni na firadnej tabuli Mestského firadu v Čadci
Dotknuté orgány
6. MstJ Čadca, oddelenie livotného prostredia a odpadového hospodárstva
7. MsÚ Čadca, refer& dopravy
8. Okresný &ad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta sfip. č. 1960, 010 57 žilina
10. SPP - distribficia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava
11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sfip. č. 2927/8, 010 47 žilina

Toto rozhodnutie musf byf vyvesené na Aradnej tabuli mesta Čadca na dobu 15 dni, posledný deň
lehoty vyvesenia je dilom doručenia.
Vyvesené chia: q,
Pečiatka a pod

Zvesené dfia:
vyvesenie a zvesenie oznárnenia.

Poplatok:

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v merif neskorgfch predpisov
položky 60 pfsm. a ods. 1 vo výške 50.00 E bol zaplatený.
Bankovč spojenie: VI:JB, as., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
DIt: 2020552974
Č. 0.: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestsky 6rad Čadca, Ndmestie slobody 30, PSt: 022 01

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