
MES T 0 Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/3180/2022/Ja 	 V Čadci dňa 22.08.2022 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislu§ný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o iazemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskodich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v 
stavebnom konani preskfunal podra § 62 stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, ktoril &la 
04.07.2022 podali 

Mário Byrtus, SNP 735/6, 022 04 Čadca, 
Magdaléna Byrtusová, Vysoká nad Kysucou 308, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskiimania vydáva podra § 66 stavebného zákona 

stavebn 6 povolenie 

na stavbu 

Stavebnč  Cipravy bytu Č. 13 

(d'alej len "stavba") v bytovom dome sill). č. 105 na pozemku register "C" parc. Č. 3324 v katastrálnom 
fizemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

- 	stavebne Upravy spočivajú vo vybarani nových otvorov v nosnych panelových stenách a prestavbe 
bytového jadra podra predloženého statického posudku 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1 	Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktoril 
vypracoval Ing. Šimon Franček, A. Bernoláka 1433/38, 034 01 Ružomberok a ktorá je prilohou 
tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmil byt' vykonané bez predchadzajikeho povolenia 
stavebného úradu. 

2. Pri uskutočriovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajace sa bezpečnosti práce a teclinických 
zariadeni, najma vyhlášky 6. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeni pri 
stavebných prácach a dbat' na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

3. Pri uskutočŕiovani musia byt' dodržand prislušné 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 a prislušné technické normy. 
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4. Stavba bude ukončená najneskôr do 1 roka odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

5. Dodržaf podmienky správcu bytového domu OSBD Čadca uvedené vo vyjadreni Č. 977/2022 zo 
dria 01.07.2022: 

- Práce budn vykonané na Vaše vlastné náklady odbornými pracovnikmi. Upozorriujeme Vás, že 
práce je potrebné vykonaf s odbornou starostlivosfou tak, aby nedošlo pri rekonštrukcii bytu k 
poškodeniu spoločných časti a zariadeni bytového domu. Práce bude možné vykonávaf počas 
pracovných dnf v čase od 8:00 - 18:00 hod. Likvidáciu stavebného odpadu je nutné zabezpečif 
samostatným odvozom na skládku odpadu. Stavebný odpad sa nesmie ukladaf do kontajnerov 
určených pre domový odpad. 

- V pripade rekonštrukcie elektroinštalácie v byte je potrebné po jej prevedeni, zabezpečif Si 
reviziu zrekonštruovanej elektroinštalácie. Správa o odbornej prehliadke a odbornej slalške el. 
zariadenia (revizna správa) musi byt' vypracovaná odborným pracovnikom, reviznym technikom. 
K6piu reviznej správy Vás žiadame dodat' na OSBD Čadca. 

- V pripade vybúrania otvorov je potrebné sa vyhradne riadif pokynmi k realizácii uvedenymi 
v spracovanom statickom posudku. Realizáciu otvorov previesf vyhradne ich vyrezanim, bez 
použitia búracich kladiv. 

- V rámci rekonštrukcie podia v byte je potrebné zabezpečif, aby pri obnove podláh nedošlo k 
vytvoreniu pevného bodu podlahy so stapacim vedenim vykurovacich rozvodov. 

- Stavebnik nesmie skladovaf stavebný materiál v spoločných priestoroch. a nesmie prenášaf fažké 
a verké predmety osobným výfahom. 

- Pred začatim stavebných nprav v byte je potrebné oboznárnif domového dôvernika o vykone prác 
a dodržiavaf domový poriadok. 

- Na viditerné miesto vyvesif povolenie od stavebného nradu. 

6. Na stavbu budfi použité stavebné výrobky, ktoré spĺriajn podmienky osobitnych predpisov. 

7. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému firadu termin začatia stavby. 

8. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Zhotoviterom stavby bude f. HAPARKET, s.r.o., 
Palárikova 2962, 022 01 Čadca. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby bude zodpovedný 
dodávater. 

9. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania: 

- 	v priebehu stavebného konania neboli zo strany fičastnikov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosf, ak sa s uskutočnenim stavby 
nezačne do 2 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf(§ 52 zákona 6. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov). 
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Odôvodnenie: 

Dria 04.07.2022 podal stavebnik Mário Byrtus, bytom SNP sap. č. 735/6, 022 04 Čadca a Magdaléna 
Byrtusová, bytom Vysoká nad Kysucou súp. Č. 308/6, 023 55 Vysoká nad Kysucou žiadosf o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy bytu Č. 13" v bytovom dome súp. Č. 105 na 
pozemku register "C" parc. Č. 3324 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté 
stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil dria 08.07.2022 začatie stavebného konania všetkým znátnym účastnikom 
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 žiadost' poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 7 drif odo dria doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu fičastnici konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Zároveri stavebný úrad upozornil fičastnikov konania a dotknuté orgány, že Si svoje pripadné námietky 
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatnif na tunajšom stavebnom (trade najneskôr 
v určenej lehote, inak na ne nebude prihliadat'. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosf z hradisk uvedených 
v § 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. 

Očastnici konania: 

- 	Mário Byrtus, Magdaléna Byrtusová, Ing. Šimon Franček, vlastnici bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome súp. Č. 105 

Námietky iičastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické poŽiadavky na výstavbu a podmienky 
územného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania 
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci, 
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. 

ng. Mil GUFtA 
prima r mesta 
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Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskodich predpisov 
položky 60 pism. c ods. 2 vo Nrý§ke 100.00 bol zaplatený. 

Priloha pre stavebnika : 

- 	overená projektová dokumentácia 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč  na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dria• 	g  • Zvesené 

'itylESTO ČADCA  
-61- 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a z esenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

Ijčastnici konania 
1. Mario Byrtus, SNP sill). Č. 735/6, 022 04 tadca 
2. Magdaléna Byrtusová, Vysoká nad Kysucou súp. č. 308/6, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
3. Ing. Simon Franček, A. Bernoláka súp. č. 1433/38, 034 01 Ružomberok /projektant/ 
4. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alp. 6. 105 - doručuje sa verejnou 
vyhlá§kou podra§ 69 stavebného zákona 

Na vedomie 
5. Okresné stavebné bytové družstvo tadca, Gočárova sfip. č. 252, 022 47 tadca 
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