
MESTO ČI ADCA 
Namestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/31709/728/2022/Gr. 	 V Čadci dfia 07.02.2022 

STAVEBNÉ POVOLENIE  

Mesto Čadca, ako prislušný špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty a tčelové cesty 
podra § 3a ods. 4 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozernných komunikáciách (cestný zákon) 
v zneni neskoršich predpisov a § 120 zákona Č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovani 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov, podra § 46 zákona Č. 
71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým 

povoruje 

podra § 66 stavebného zákona 

stavebacovi: kury Invest s.r.o., IČO: 36 428 515, Mierová 1725, 022 01 Čadca, 

stavbu: 	stavebný objekt — SO 05 Pristupovi komunikácie a spevnenč  plochy stavby 
„IBV Nová Čadca 4RD/Bj Čadca, Milošová — Podzávoz " (d'alej len "stavba") 
na pozemkoch p.č. CKN 8974/2 v k.ú. Čadca, 

popis stavby: Stavebný objekt SO 05 Pristupová komunikácie a spevnené plochy je 
technickou infraštrulctúrou (dopravné napojenie na siet' miestnych ciest cez účelovú 
komunikáciu a parkoviská) pre stavbu štyroch rodinných dvojdomov, 8 BJ. Účelová 
komunikácia je dvojpruhová obojsmerná obslužná komunikácia širky 5,5 m, dĺžky 28,7 m 
+ vetva B 36,3 m. Pripojená je na miestnu komunikáciu MK 170. Celkový počet parkovacich 
miest je 12. Povrchy: komunikácie - živičný kryt, parkovacie miesta z drenážnej dlažby. 
Povrchové vody zo všetkých spevnených plôch budú odvádzané cez liniové žraby cez polder 
(nádrž na vsak a zádrž dažd'ovej vody) do jestvujúcej cestnej priekopy. 

Na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Čadca dfia 30.07.2021 pod č.j. 
VD/3194/2021/Mu územné rozhodnutie. 

A. Stavebnfk je povinný počas realizácie stavby dodržat' podmienky uvedenč  
v nasledovných rozhodnutiach, stanoviskfich a vyjadreniach dotknutých orgánov: 

1. Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie v Čadci, orgánu štatnej 
vodnej správy č.j. OU-CA-OSZP-2021/007665-002 zo dfia 01.07.2021. 

2. Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie v Čadci, orgánu štátnej 
správy v odpadovom hospodárstve č.j. OU-CA-OSZP-2021/007779-002 zo dfía 
28.06.2021. 

3. Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie v Čadci, ochrana 
prirody a lcrajiny č.j. OU-CA-OSZP-2021/007690-003 zo dfia 27.07.2021. 

4. Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor v Čadci, orgánu kátnej správy 
ochrany pornohospodárskej pôdy č.j. OU-CA-PLOI-2021/011324-002 zo dfia 
20.10.2021. 

5. OR PZ SR, ODI Čadca č.j.: ORPZ-CA-ODI-18-039/2022 zo dria 14.03.2022. 
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6. SEVAK,a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina č.j. 021034212 zo dria 07.10.2021 a č. 
022001072 zo dria 10.01.2022. 

7. Stredoslovenská distribučnd, a.s. vyjadrenie 6.202112-SP-0104-1 zo dria 05.01.2022 
8. Okresné riaditerstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, Č. ORHZ-CA1-

2022/000004-002 zo dria 12.01.2022. 
9. Engie services a.s. vyjadrenie zo dria 20.07.2021 
10. SPP Distribncia, a.s. Č. TD/NS/0679/2021/Ki zo dria 19.07.2021. 
11. Mesto tadca, referát dopravy, č.j. VD/41992/3520/2021/Gr. zo dria 23.07.2021 
12. Mesto tadca, referát dopravy, rozhodnutie na vjazd č.j. VD 24735/1664/2022/Gr. zo dria 

29.04.2022. 
13. Mesto tadca, referát dopravy, určenie DZ č.j. VD 24852/1761/2022/Gr. zo dria 

02.05.2022. 

B. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podFa projektovej dokumentácie overenej stavebným &adorn 
v stavebnom konani, ktorn vypracoval Ing. Michal Loffler, Žilina Projekt, s.r.o., 
Karpatská 8402/9A, 010 08 žilina v 08/2021, a ktord je prflohou tohto rozhodnutia. 
Prfpadné nneny nesmit byf vykonané bez predchkizajficeho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočriovanf stavby je potrebné dodržiavať  predpisy týkajnce sa bezpečnosti pi-ace 
a technických nariadeni, dbať  o ochranu zdravia osôb na stavenisku a ochranu verejných 
záujmov a životného prostredia. 

3. Počas výstavby budn dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovanie 
stavieb v zmysle § 48 — 53 stavebného zákona, podra 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 
schopnost'ou pohybu. Počas realizácie stavby budn použité stavebné materiály a výrobky 
podra zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a dopineni niektorých 
zdkonov. Doklady o overeni požadovaných vlastnosti výrobkov a materiálov stavebnik 
predloží ku kolaudácii stavby. 

4. Stavebnik je povinný označif stavenisko s uvedenim potrebných ndajov o stavbe 
a Ačastnikoch výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona. 

5. Stavebnik je povinný stavbu zabezpečiť  tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a 
bezpečnosti /oplotenie a zabezpečenie staveniska proti vniknutiu osôb, použitie 
ochranných sieti a pod. - § 43i ods. 3 stavebného zákonal. 

6. Stavebnik je povinný oznámiť  stavebnému úradu termin začatia stavby. 
7. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebnik je povinn 'y oznámiť  stavebnému 

úradu zhotovitera stavby v lehote do 15 dril odo dria ukončenia výberového konania. 
8. Stavba bude dokončend do piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 
9. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť  

stavebný dennik a tento predložiť  stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 
10. Na stavbu buck' použité stavebné výrobky, ktoré spiriajú podmienky osobitných 

predpisov. 
11. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpečí 

vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykondvať  geodetické 
a kartografické činnosti. 

12. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých 
podzemných vedeni a zariadeni, ich pripadnii ochranu podra platných noriem a predpisov 
za odborného dozoru ich správcov. 

13. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby bude zodpovedať  dodávaterskd organizácia. 
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14. Počas realizácie stavby stavebnik zabezpeči pravidelné čistenie pozemných komunikácii 
využivaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti 
a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti premávky. 

15. Pred začiatkom stavebných prác stavby „IBV Nová tadca 4RD/Bj tadca, Milošová — 
Podzávoz " stavebnik zabezpečil komisionálne posúdenie stavebného stavu miestnej 
cesty MK 170 a v pripade poškodenia miestnej komunikácie a jej odvodnenia počas 
výstavby stavebnik zabezpeči opravu poškodených časti cesty. 

16. Po ukončerif stavebných prác, stavebnik pisomne podá na špeciálny stavebný firad návrh 
na začatie kolaudačného konania podra §79 stavebného zákona a podra §17 a §18 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z. o niektorých ustanoveniach stavebného zákona v zneni 
neskoršich predpisov. 

17. Stavebnikovi buck' ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác 
slúžiť  iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných 
plôch v súvislosti s výstavbou objektu je stavebnik povinný pred realizáciou vyžiadať  si 
súhlas Msú v tadci, odd. ekonomické a správy majetku. 

Spôsob doteraPieho využitia pozemkov: 

Parcela register "C" Č. KN 8974/2 v k.ú. tadca — trvalý trávnatý porast. 

Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania: 

V priebehu stavebného konania neboli vmesené námietky ani pripomienky fičastnikov 
konania. 

Stavba nesmie byť  začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť  
v zmysle § 52 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani. 

Stavebné povolenie stráca platnosť  ak do dvoch rokov odo dria nadobudnutia jeho 
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona. 

ODÔVODNENIE 

Mesto tadca, ako prislušný špeciálny stavebný firad, podra § 120 zákona Č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovani a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom zneni, obdržalo dria 
14.12.2021 žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu: stavebný objekt — SO 05 
Pristupová komunikácie a spevnené plochy stavby „IBV Nová. tadca 4RD/Bj Čadca, 
Milošová — Podzávoz " (d'alej len "stavba") na pozemkoch p.č. CKN 8974/2 v k.ú. tadca, 

Rozhodnutim Č. j.: VD/503/5510/2022/Gr zo dria 07.01.2022 Mesto tadca stavebné 
konanie prerušilo a vyzvalo stavebnika na dopinenie náležitosti potrebných pre začatie 
stavebného konania. 

Po dopineni podania Mesto tadca v súlade s § 61 ods.1 a 3 stavebného zákona listom Č. 
VD/24619/728/2022/Gr zo dria 28.04.2022 omámilo začatie stavebného konania o povoleni 
uvedenej stavby a súčasne určilo deri ústneho konania dŕia 26.05.2022. V deri ústneho 
pojednávania neboli voči stavbe fičastnikmi konania a dotknutými orgánmi a organizáciami 
podané námietky ani pripomienky. 

Predložená žiadosť  bola preslalmaná z hradisk uvedených v § 62 a 63 stavebného 
zákona. Bolo zistené, že uskutočnenim stavby a jej budficim uživanim nie sú a ani nebudú 
ohrozené práva a opravnené zAujmy účastnikov konania. 

Dokumentácia spĺria základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného 
zákona. 

Stavebný Arad v priebehu konania nenašiel dewody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
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POUtENIE 

Podra § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskodich predpisov 
možno proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto 
Čadca /adresa: Mestský úrad, oddelenie výstavby, ilzemného plánovania, stavebného poriadku 
a dopravy, Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. 

Toto rozhodnutie nie je možné preskfund súdom podra zákona č. 99/1963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok v zneni zákona 6. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny 
opravný prostriedok. 

Ing. 	an Gura 

prii ator 	st 
$1.A REpe, 

Doruču'e sa: 

Učastnikom konania: 
1. Ščury Invest, s.r.o., Mierová Č. 1725, 022 01 Čadca 
2. DRAFT STUDIO s.r.o., Moyzesova 12, 010 01 Žilina — projelctant 
3. Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 
4. Gabriela Križková, Podzdvoz 2722, 022 01 Čadca 
5. Helena Nečedovd, Podzávoz 1070, 022 01 Čadca 

Vlastnikom p.č. CKN 8975/2 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie, doručuje verejnou vyhlágkou v zmysle 
§ 61 ods. 4 stavebnčho zákona. Rozhodnutie musi byť  vyvesenč  po dobu 15 dni na úradnej tabuli 
Mestskčho úradu v Čadci, posledný deň  lehoty vyvesenia je Mom doručenia.. 

Doticnutým orgdnom: 
1. Mesto Čadca, Námestie slobody 30, oddelenie životnčho prostredia a odpadového hospoddrstva 
2. OR Hasičskčho a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca 
3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova Č. 91, 022 01 Čadca 
4. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
5. Severoslovenskč  vodáme a kanalizdcie, a.s., B6ricki cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina 
6. SPP - distribúcia, a.s., Mlynslcč  Nivy sap. Č. 44, 825 19 Bratislava 
7. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Ra— ianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie. 

Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorgich 
predpisov položky 60 pism. g vo výgke 200,- E bol zaplatený. 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovi spojenie: VUB, a.s., Čadca 	E-mail: selcretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 	Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
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