
M   E   S   T   O       Č   A   D   C   A 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a)1. 
zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie 
o umiestnení stavby, ktorý podal 

Ing. Milan Hojdík, Jašíkova 2469/1, 022 01  Čadca, 
Mgr. Miroslava Hojdíková, Jašíkova 2469/1, 022 01  Čadca 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona  

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 

Rodinný dom 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 12103/3, register "C" parc. č. 12103/4 v 
katastrálnom území Čadca. 

Stavba obsahuje: 
Riešený objekt sa nachádza v meste Čadca na severovýchodnom svahu v miestnej časti Rieka. 
Nachádza sa na parcelách č. CKN 12103/3, 12103/4 na ktorých je navrhovaný rodinný dom osadený 
podlahou suterénu mierne nad terén v severnej časti domu, čím sa prízemie s hlavným vstupom a 
parkovaním dostavajú približne na úroveň miestnej komunikácie z ktorej je prístup na pozemok. Dvor 
okolo objektu ostáva v pôvodnom stave a pri navrhovanom dome sa mierne dorovná. Pozemok sa 

Č. j.: VD/3113/2022/Mu V Čadci dňa 03.10.2022 



Č.sp. VD/3113/2022/Mu - Č.z. VD/39613/2022/Mu str.  2

zvažuje smerom od parcely miestnej komunikácie. Dom je umiestnený a natočený k svetovým stranám 
tak, aby bol v čo najväčšej miere využitý potenciál parcely a poskytnuté optimálne preslnenie 
miestností a zároveň, aby sa čo najlepšie prispôsoboval pomerne prudkému sklonu parcely. Súčasťou 
domu je prístrešok pre parkovanie dvoch osobných automobilov. Súčasťou návrhu je sprístupnenie 
terasy pri suteréne z priestoru vjazdu vhodným vysvahovaním terénu, čo umožňuje prístup návštev 
priamo k veľkej suterénnej garáži, ktorá slúži pre hobby investora.  

Pre umiestnenie a ďalšiu projektovú dokumentáciu stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 12103/3, register "C" parc. č. 12103/4 

v katastrálnom území Čadca, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, ktorý tvorí 
prílohu tohto rozhodnutia. 

2. Projektová dokumentácia stavby (ďalej PD) pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať 
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité 
posúdenie (§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona). 

3. Polohové a výšková pomery stavby.  

Rodinný dom: 
• stavba RD bude obdĺžnikového pôdorysného tvaru vonkajších rozmerov 9,150*19,300 m, 
• porovnávacia rovina ± 0,000 m = 506,35 m.n.m = úroveň podlahy I. nadzemného podlažia, 
• úroveň terénu  

o severovýchodná strana – 2,900 m od ± 0,000 m, 
o severozápadná strana – 2,900 m od ± 0,000 m, 
o juhovýchodná strana ± 0,000 m 
o juhozápadná strana ± 0,000 m 

• výška hrebeňa strechy bude v úrovni + 6,070 m od ± 0,000 m,  
• stavba bude umiestnená min.:   3,5 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 12103/2 

3,5 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 12104/2 
5,260 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 12105 

Prístrešok pre automobil:  
• pôdorysných rozmeroch 7,500*6,850 m 
• porovnávacia rovina ± 0,000 m = 506,35 m.n.m = úroveň podlahy I. nadzemného podlažia RD, 
• výška hrebeňa strechy bude v úrovni + 2,705 m od ± 0,000 m,  

4. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• Elektrická energia – NN prípojkou – bod pripojenia k distribučnej sústave SSD – Skriňa „SR 4 

– Rieka IBV“ v majetku SSD – stanovisko 202106-NP-0598-1 zo dňa 02.07.2021 a 202106-
NP-0598-1 zo dňa 01.12.2021.   

• Zásobovanie vodou - vodovodnou prípojkou HDPE 32x3 zo studne na pozemku p.č. CKN 
12103/3, 

• Odvádzanie odpadových vôd splaškových sa navrhuje kanalizačnou prípojkou PVC do 
nepriepustnej žumpy z ktorej budú pravidelne odvážané na likvidáciu, 

• Odvádzanie odpadových vôd dažďových je riešené cez retenčnú nádrž DAKSYS BLUELINE 
II 52001 do vsakovacej šachty. Retenčná nádrž bude slúžiť pre závlahu zelene  

5. V ďalšom stupni bude projektová dokumentácia doplnená o umiestnenie stojiska pre zberné 
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nádoby na komunálny odpad a triedený odpad tak, aby boli nádoby prístupné na ich 
vyprázdňovanie a odvoz odpadu. Dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia predložiť na 
odsúhlasenie – Mesto Čadca, odd. starostlivosti o životné prostredie.   

6. Studňa bude povolená špeciálnym stavebným úradom – Mesto Čadca, oddelenie starostlivosti o ŽP 

7. V stavebnom konaní bude upresnené umiestnenie oplotenia z uličnej strany pozemku 
navrhovateľa. Návrh oplotenia bude odsúhlasený – Mesto Čadca, referát dopravy. 

8. Pred vydaním stavebného povolenia je nutné požiadať príslušný cestný správny orgán (Mesto 
Čadca, referát dopravy) o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie.  

9. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia bude stavebník dokladovať rozhodnutie o vyňatí 
pozemkov pod navrhovanou stavbou z PPF, ktoré vydáva Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný 
odbor - na nepoľnohospodárské účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe 
rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ktoré vydáva Okresný úrad Čadca, pozemkový a 
lesný odbor pred vydaním stavebného povolenia v zmysle § 17 zákona za predpokladu, že sú 
dodržané ustanovenia § 12 zákona. Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú o trvalé 
odňatie poľnohospodárskej pôdy, sú povinné k žiadosti priložiť súhlas podľa § 13 až 15 zákona.  
Súhlas podľa § 13 až 15 sa nevyžaduje, ak ide o celkovú a konečnú výmeru odňatia 
poľnohospodárskej pôdy do 1 000 m2.   

10. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v ďalších 
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po 
predchádzajúcom vytýčení, zdokumentovať všetky dotknuté vedenia s vyznačením odstupových 
vzdialeností od jednotlivých vedení, resp. miest napojení. 

11. Pred spracovaním ďalšieho stupňa PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie  všetkých 
podzemných vedení a zariadení /plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble, verejné 
osvetlenie .... / jednotlivých správcov vedení za ich odborného dozoru, dodržať príslušné STN, 
ochranné pásma jestvujúcich vedení  a ich prípadné pripomienky dané pri vytýčení.  

12. Nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu ich 
majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené záujmy účastníkov 
konania. 

13. V ďalšom stupni PD dodržať podmienky Stredoslovenskej distribučnej  a.s. Žilina uvedené 
v stanoviskách 202106-NP-0598-1 zo dňa 02.07.2021 a 202106-NP-0598-1 zo dňa 01.12.2021 
(stanoviská boli doručené stavebníkovi)   

14. V ďalšom stupni PD preukázať formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia stavby 
s potrebnými plochami zariadenia staveniska, dopravným napojením staveniska a nevyhnutnými 
zábermi. Pri návrhu minimalizovať negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, 
trvalé porasty a stavby. Pri návrhu dbať v čo najväčšej miere na ochranu existujúcej zelene 
a okolitých stavieb. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V priebehu územného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne 
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pripomienky ani námietky, pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do 
podmienok pre  umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby.  

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia. 

Stavba nie je v zásadnej kolízií s platným Územným plánom Mesta Čadca, jeho záväznými 
regulatívmi, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 96/2007 zo dňa 
27.07.2007. 

O D Ô V O D N E N I E 

Navrhovatelia: Ing. Milan Hojdík a manž. Mgr. Miroslava Hojdíková, Jašíkova 2469/1, 022 01  
Čadca, podali návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „Rodinný dom“ (ďalej len 
"stavba") na pozemku register "C" parc. č. 12103/3, register "C" parc. č. 12103/4 v katastrálnom území 
Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

  Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákon/ v súlade s  ust. § 36 stavebného 
zákona oznámilo začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadilo 
na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.08.2022. 
Nakoľko pozemky p.č. CKN 12102, 12105, 12107 v k.ú. Čadca, nemá založený list vlastníctva, 
potencionálnym vlastníkom bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Mestského úradu v Čadci. Účastníci konania ako aj dotknuté orgány boli upozornení, že svoje 
stanoviská môžu uplatniť najneskôr na ústnom konaní inak sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona 
má za to, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Zároveň boli upozornení, že 
podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, 
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  

V uskutočnenom územnom konaní bol návrh na vydanie územného rozhodnutia preskúmaný 
z hľadísk uvedených v ustanovení § 37 ods. 2 stavebného zákona  a prejednaný s účastníkmi konania 
a dotknutými orgánmi, ktoré hája  verejný záujem v zmysle platných právnych predpisov. Podmienky 
dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok pre umiestnenie stavby a ďalšiu prípravu 
projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. 
  

V priebehu územného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky 
ani  pripomienky. Podmienky dotknutých orgánov boli skoordinované a sú zahrnuté do podmienok pre 
umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby vo výroku rozhodnutia.  

 Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že 
jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 

 Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia. 
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Nakoľko lokalita, nie je riešená v ÚPN mesta Čadca,  Mesto Čadca požiadalo, aby bol zámer 
výstavby v predmetnej lokalite posúdený s územnoplánovacími zámermi mesta Čadca (ÚPN mesta 
Čadca), platnou legislatívou na úseku ochrany poľnohospodárstva pôdy a platnou legislatívou na 
úseku ochrany prírody. Z uvedeného dôvodu Mesto Čadca požiadalo o vydanie stanovísk dotknutých 
orgánov – Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor a Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o 
ŽP. Po doručení stanovísk dotknutých orgánov: Mesto Čadca, na základe posúdenia v zmysle § 4 ods. 
3 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení, vydalo záväzné stanovisko pod č.j. VD/4053/2019/
Mu dňa 23.10.2019 v ktorom súhlasilo s výstavbou rodinného domu za dodržania podmienok 
dotknutých orgánov. 

Stavba nie je v zásadnej kolízií s platným Územným plánom Mesta Čadca, jeho záväznými 
regulatívmi, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 96/2007 zo dňa 
27.07.2007.  

P O U Č E N I E 

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /
adresa: Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa zákona 
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný 
riadny opravný prostriedok.  

      

                                                                                                   
               Ing. Milan GURA 

                                                                                                         primátor mesta 
Príloha: situácia umiestnenia stavby 

Doručí sa: 
Účastníci konania 
1. Ing. Milan Hojdík, Jašíkova súp. č. 2469/1, 022 01  Čadca 
2. Mgr. Miroslava Hojdíková, Jašíkova súp. č. 2469/1, 022 01  Čadca 
3. Gustáv Hlaváč, Budatínska súp. č. 3142/5, 851 05  Bratislava 
4. vlastníci pozemkov CKN 12 102, 12 105, 12 107 v k.ú. Čadca 

Nakoľko pozemky p.č. CKN 12 102, 12 105, 12 107 v k.ú. Čadca nemajú založený LV, 
potencionálnym vlastníkom sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 42 ods. 2 stavebného 
zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
5. Mesto Čadca, referát dopravy 
6. Mesto Čadca, referát ŽP 
7. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01  Čadca 
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Žilina 
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný 
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

VYVESENÉ DŇA: ..................................... ZVESENÉ DŇA: ....................................... 

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

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 1  vo 
výške 40.00 € bol zaplatený. 
Tel.:  041/4332301-4     IČO:  313971             Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca       E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax:  041/4302218        DIČ:  2020552974       č. ú.: 7224-322/0200                                 Internet: www.mestocadca.sk 
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01

http://www.mestocadca.sk/

	Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E
	O d ô v o d n e n i e
	P O U Č E N I E


