
MESTO Č ADCA 
Nárnestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/3408/2021/St 	 V Čadci dňa 25.08.2021 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 ods.1 zákona 6. 50/1976 Zb. o 
ňzemnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v menf neskoršich predpisov a § 5 ',ism. 
a)1. zákona 6. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre fizemné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a dopineni zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovanf a stavebnom poriadku v menf 
neskoršich predpisov, v stavebnom konani preskilmal podra § 62 stavebného zákona žiadosf 
o stavebné povolenie, ktorň  dňa 06.07.2021 podal 

Eudmila Brinzová, Okružná 689/5, 022 01 Čadca 

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

stavebné povolenie 

na stavbu  

2x rodinný dom 
na pozernku register "C" pare. 6. 4001, 4002/1, 4002/2, 4002/3 v katastrálnom územi Čadca. 

Pristup z miestnej komunikácie MK 094 na pozemku register "C" pare. Č. 4214/1 v k.1.1 Čadca, vedenej 
v technickej evidencii miestnych komunikácii Mesta Čadca, spevnené plochy a prfpojky inžinierskych 
sietf na pozemkoch register "C" parc. 6. 4001, 4002/1, 4002/2, 4002/3 v katastrálnom ňzemf Čadca. 

ezemné rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby bolo vydané Mestom Čadca 25.05.2021, 
pod č.j. VD/1395/2021/St. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši realizáciu dvoch samostatne stojacich rodinných domov. Každý rodinný 
dom bude nepodpivničený, s dvoma nadzemnými podlažiami, zastrešený sedlovou strechou. 
K stavbám sa zriadi elektrická, vodovodná pripojka a kanalizačná pripojka - pripojky budít so 
samostatné s meranim pre každý dom. Prfstup je z jestvujimej miestnej komunikácie. 

Technické údaje stavby: 
Rodinný dom „1": ňžitková plocha: 105,82 m2  

obytná plocha: 72,83 m2  
Rodinný dom „2": Ažitková plocha: 105,82 m2  

obytná plocha: 72,83 m2 
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Objektová skladba: 
SO 01 Rodinný dom „1" 
SO 02 Rodinný dom „2" 
SO 03 Elektrická pripojka pre RD „1" 
SO 04 Elektrická pripojka pre RD „2" 
SO 05 Vodovodná pripojka pre RD „1" 
SO 06 Vodovodná pripojka pre RD „2" 
SO 07 Kanalizačná prfpojka pre RD „1" 
SO 08 Kanalizačná pripojka pre RD „2" 
SO 09 Spevnené plochy 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktord 
vypracoval Ing. Marcel Zs6ka, PhD., Dolné Rudiny sítp. Č. 1, 010 01 Žilina a ktorá je prilohou 
tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmit byt' vykonand bez predchádzajtkeho povolenia 
stavebného úradu. 

2. Pri uskutočŕiovani stavby je potrebné dodržiavať  predpisy týkajítce sa bezpečnosti práce 
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Počas výstavby budít dodržiavand všeobecné technické požiadavky na uskutočtlovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

4. Stavba bude dokončená do 5-ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať  v zmysle zákona o odpadoch, ku 
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovať  množstvo vzniknutého odpadu a zákonný 
spôsob jeho likvidácie. 

6. Dažd'ové vody zo stavby buck' likvidovand na pozemku stavebnika tak, aby neboli poškodzované 
susedné nehnuternosti. 

7. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• Zásobovanie vodou: 

pre RD č. 1 na pozemku CKN parc.č. 4002/1: vodovodnou pripojkou z rúr HDPE 100 d32 (DN 
25), napojenim na verejný HDPE DN 100,umiestnený v miestnej komunikácii, podra PD 
overenej v tomto konani a odsthlasenej správcom SEVAK, a.s. Žilina dila 29.06.2021. 
pre RD č. 2 na pozemku CKN parc.č. 4001: vodovodnou pripojkou z riff HDPE 100 d32 (DN 
25), napojenfm na verejný HDPE DN 100,umiestnený v miestnej komunikácii, podra PD 
overenej v tomto konani a odsdhlasenej správcom SEVAK, a.s. Žilina dim 29.06.2021. 
Odkanalizovanie - kanalizačnými prfpojkami k RD č. 1 a RD Č. 2 z rat.  PVC DN 150 mm, ktoré 
budú napojené do verejnej kanalizácie PVC DN 300 mm, ktorá je vedená v miestnej 
komunikácii, podra PD overenej v stavebnom konanf a odsalasenej správcom SEVAK, a.s. 
Žilina diia 29.06.2021. 

• Elektrická energia — pre RD č. 1 a RD 6. 2 káblovou pripojkou AYKY-J 4x25 mm2  
z jestvujficej NN siete podra PD overenej v tomto konani a odsalasenej správcom SSD, a.s. 
Žilina vyjadreniami zo dria 10.02.2021a 11.02.2021. 

• Vykurovanie — RD č. 1 a RD 6. 2 elektrické. V RD 6. 1 bude zriadený dopinkový zdroj tepla 
krb s krbovou vložkou na sparovanie palivového dreva a brikiet o maximálnom menovitom 
tepelnom prikone 9 kW, umiestnený v obývacej izbe na I. NP, s odvodom spahn cez prieduch 
DN 200 mm v jednoprieduchovom kominovom telese. Sthlas na stavbu MZZO vydaný 
Mestom Čadca &la 16.08.2021, Č. žP-3855/2021/MZZO-PS. 
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8. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť  stavebný 
dennfk a tento predložiť  stavebnému Aradu pri kolaudácii stavby. 

9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky spĺriajíice podmienky osobitných predpisov. 

10. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpečí vytýčenie 
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať  geodetické a kartografické 
činnosti. 

11. Stavebník je povinný označiť  stavenisko s uvedenfm potrebných Adajov o stavbe a fičastnfkoch 
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona. 

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

13. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému Aradu termin začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebnfk je povinný omámiť  stavebnému Aradu 
zhotovitera stavby v lehote do 15 dni odo dria ukončenia výberového konania. 

15. Dodržať  podmienky spoločnosti SEVAK, a.s. žilina uvedené v stanovisku č. 021022324 zo dria 
29.06.2021: 

Pre RD 6. 1 na pozemku CKN parc.č. 4002/1: 
• Vodovodná pripojka sa vybuduje z materiálu HDPE 100 d32 (DN 25) v celkovej dĺžke 13,4 m 

v sklone nad 0,3 %. Vodomerná šachta (VŠ) je odsAhlasená plastová s vnútorným pôdorysným 
rozmerom 0 1100 mm, svetlej výšky 1800 mm, so vstupným kominom 0 600 mm, vo 
vzdialenosti 7,8 m od napojenia na verejný vodovod HDPE DN 100, ktorý sa nachádza 
v miestnej komunikácii pred záujmovou parcelou. 

• Vo VŠ bude osadený fakturačný vodomer DN 20. Fakturačný vodomer a navŕtavacf pás dodá 
naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a.s. Na 
základe osadeného vodomeru bude vykonávaná fakturácia vodného a stočného od dátumu 
realizácie pripojok. 

• Kanalizačná pripojka je odsAhlasend z materiálu PVC DN 150 v dĺžke 6,3 m. Celková &Ica je 
11,3 m. Revizna šachta (RS 1) bude osadená plastová DN 400 mm s liatinovým poklopom vo 
vzdialenosti 5,3 m od existujíiceho napojenia na VK, ktorá sa nachádza v miestnej komunikácii 
pred záujmovou parcelou. Do verejnej kanalizácie zaústif len splaškové odpadové vody. 

Pre RD č. 2 na pozemku CKN parc.č. 4001: 
• Vodovodná pripojka (rekonšttukcia VP) sa vybuduje z materiálu HDPE 100 d32 (DN 25) 

v celkovej dlžke 29,6 m v sklone nad 0,3 %. Celková dĺIka pripojky pre RD č. 2 bude 36,1 m. 
Vodomerná šachta (VŠ) je odsalasena plastová s vnútorným pôdorysným rozmerom 0 1100 
mm, svetlej výšky 1800 mm, so vstupným kominom 0 600 mm, vo vzdialenosti 6,5 m od 
existujUceho napojenia na verejný vodovod HDPE DN 100, ktorý sa nachádza v miestnej 
komunikácii pred záujmovou parcelou. 

• Do navrhovanej VŠ bude premiestnený fakturačný vodomer DN 20 z RD č. 1576, ktorý bude 
asanovaný. Na základe premiestneného vodomeru bude nad'alej vykonávaná fakturácia 
vodného a stočného od dátumu realizácie pripojok. 

• Premiestnenie fakturačného vodomeru s RD č. 1576 zrealizovať  pred samotnou asanáciou RD 
6. 1576. Premiestnenie vodomeru bude zrealizovand pracovnikmi SEVAK, a.s., na základe 
vypineného tlačiva „Žiadosť  o zmenu umiestnenia meradla (prekládka) v Zákazníckom centre 
SEVAK, a.s. V pripade zistených nedostatkov bude vo VŠ osadený nový vodomer a nová 
vodomernd zostava. 



VD/3408/2021/St - 6.z. VD/42667/2021/St 	str. 4 

• Kanalizačná pripojka je odsíihlasená z materiálu PVC DN 150 v dĺžke 35,0 m. Celková dĺžka 
pripojky bude 40,3 m. Revima šachta (RŠ2) bude osadená plastová DN 400 mm s liatinovým 
poklopom vo vzdialenosti 12,9 m od existujíiceho napojenia na VK, ktorá sa nachádza 
v miestnej komunikácii pred záujmovou parcelou. Do verejnej kanalizácie zallstif len 
splaškové odpadové vody. 

Spoločné: 
• Pred začatfin zemných prác stavebnik požiada o vytýčenie inžinierskych sietf ich správcami a 

rozkopové povolenie od prfslušného správcu. 
Pri realizácii prfpojok dodržaf platné STN týkajíice sa inžinierskych sietf a pásma ochrany 
inžinierskych sietf § 19 zákona Č. 442/2002 Z.z. 

• SEVAK a.s. zodpovedá v zmysle platnej legislatívy 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. 

• Pre hodnotenie dodávky vody (kvalita, množstvo a tlaku vody) pre riešený RD č. 2 na pozernku 
CKN parc.č. 4001 bude vzhradom na dĺžku pripojky 36,1 m rozhodujíice miesto — bod 
napojenia na verejný vodovod. Z dôvodu zabezpečenia dodávky hygienicky nezávadnej vody 
odporíičame výmenu naakumulovanej vody v potrubf realizovaf odpifšfanfm cez uzáver 
(kohíitik) na VP alt. osadenim zariadenia na dodatočnii dezinfekciu vody. 

• Lôžko hr. 150mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie prfpojok musi byt' zrealizovaný pieskom, 
resp. štrkopieskom s verkosfou zin max. 8 mm. 

• Pre existujíici RD 6. 1576 na parc.č. 4002/1 má spoločnosf SEVAK, a.s. zriadené odberné 
miesto OM: 10 114-310- evidovand na odberatera Eudmila Brinzová. 

• Samotné napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je podmienené vybavenfin 
Žiadosti o zariadenie vodovodnej pripojky a Žiadosti o zriadenie kanalizačnej pripojky. Tlačivá 
a potrebné informácie pre zriadenie VP a KP poskytne prislušný zamestnanec SEVAK, a.s. 
v Zákaznickom centre SEVAK. 

• Pred realizáciou bude uzatvorená zmluva o dodávke vody a odvádzani odpadových vôd pre RD 
6. 1 na parc.č. 4002/1. Pre RD č. 2 na parc.č. 4001 bude pri podpise zmluvy riešená. Apravy 
existujiiceho OM: 10 114-310 (Aprava parcelného čisla). 

• Napojenie vodovodnej prfpojky pre RD č. 1 na verejný vodovod vykonajú pracovnici našej 
spoločnosti z materiálov použivaných v podmienkach našej spoločnosti a v sídade 
s odsalasenými parametrami. Zallstenie navrhovaných kanalizačných pripojok do spoločnej 
existujAcej KP si vykoná investor na vlastné náklady a následne bude pracovnikmi SEVAK a.s. 
zrealizovaná revizia uvedeného odberného miesta. 

• Vykonávaf zásahy na zariadeniach vodovodu a verejnej kanalizácie nie je cudzfin dovolené. 
Tieto zásahy môžu vykonávaf len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu a kanalizácie. 

• K terminu realizácie vodovodnej pripojky mug mat' žiadater vybudovanil prípojku vo 
vzdialenosti cca 1-1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod. 

• Tlakovú skaku vodovodnej pripojky vykonaf podra STN EN 805 a skaku vodotesnosti 
kanalizačnej prfpojky zrealizovaf podra STN EN 1610. Celá kanalizačná pripojka musi byf 
vykonaná ako vodotesná. 

• V zmysle zákona č. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 4 ods. 7 
a 8 vlastnik vodovodnej a kanalizačnej prfpojky je povinný zabezpečif opravy a Adržbu 
vodovodnej a kanalizačnej pripojky na vlastné náklady. 

16. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky Okresného áradu Čadca, pozemkový a lesný odbor — 
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v stanovisku zo dňa 
09.08.2021, pod č.j. OU-CA-PLO-2021/009599-002: 
• Zabezpečif základmi starostlivosf o pornohospodársku pôdu odfiatil týmto rozhodnutim až do 

realizácie stavby, najma pred zaburinenfm pozemkov a porastom samonáletu drevfn. 
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• Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberanej časti pozemku 
C KN 4001 v LA. Čadca a zabezpečif jej hospodárne a Ačelné využitie na nezastavanej časti 
pozemku C KN 4001 v k.11. Čadca. 

• Po realizácii výstavby, za íičelom usporiadania evidencie druh pozemkov v katastri 
nehnuternosti podra § 3 ods. 2 zákona, požiadaf o zmenu pornohospodárskeho druhu pozemku 
zahrada na zastavaml plochu, pripadne ostatml plochu s predloženim porealizačného 
geometrického plánu a tohoto stanoviska. Zmenu druhu vykoná Okresný Arad Čadca, 
katastrálny odbor. 

17. Dodržaf podmienky spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina uvedené vo vyjadreni pod 
zn. 202102-TZ-0125-1 zo di% 11.02.2021: 
• V predmetnej lokalite sa nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. Zakresleml 

orientačml trasu týchto vedeni Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prilohu tohto 
vyjadrenia (zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená piná čiara NN podzemné 
vedenia). Presnú trasu podzemných káblových vedeni je potrebné vytýčif. 

Špecifikácia pripojenia: 
• Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD — poistková skrinka SPP 2 v majetku SSD na 

podpernom bode pri parcele 4158. 
• SSD sailasi so zvýšenim odoberaného výkonu (3x25A) a montážou hlavného ističa pred 

elektromerom v súlade s uvedenými hodnotami. V pripade potreby blokovania 
elektrospotrebičov inštalovaných na danom odbernom mieste, musia byf spinené technické 
a obchodné podmienky v zmysle aktuálneho cennika v čase posudzovania žiadosti o pripojenie 
týchto elektrospotrebičov. 

• 0 pripojenie novej a odpojenie starej pripojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera 
požiada odberater prostrednictvom svojho dodávatera za predpokladu, že do požadovaného 
terminu pripojenia bude mat' odberater pripravené odberné miesto v súlade s týmto vyjadrenim 
a odsalasenou PD. Samotné pripojenie novej a odpojenie starej pripojky k distribučnej sústave 
a prekládku elektromera zabezpeči výlučne správca energetického zariadenia v danej lokalite, 
t.j. SSD. 

• Elektrický privod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača vyhotovif káblom min. 
AYKY — J4B x 25mm2  max. AYKY — J4B x 35 mm2  mechanicky chránený v ochrannej Mrke 
(chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meranim spotreby elektriny (plombovaterná 
časf). 

• Meranie elektriny bude umiestnené v združenom elektromerovom rozvadzači (RE) pre dva 
elektromery umiestnenom na verejne pristupnom mieste - na hranici pozemku parc.č. 4002. 

• Druh odsúhlaseného elektrick6ho vykurovania: priamovýhrevné. 
• Sadzba D5 je v zmysle aktuálneho cennfka vhodná pre odberné miesta s priamovýhrevným 

elektrickým vykurovacim zariadenim. Okrem iného je technickou podmienkou pre primanie 
sadzby D5 v zmysle cermika: 
Pripojenie elektrických priamych vykurovacich spotrebičov a pripojenie akumulačných 
spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného 
diarkového ovládania (HDO), prepinacimi hodinami alebo inteligentným meracim systémom 
(IMS), HDO musi byf istené plombovaterným 2A ističom. 

Vgeobecne 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 tato zmenu. 

• V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedeni potrebné ju 
fyzicky vytýčif. Presnii trasu podzemných káblových vedeni v majetku SSD, na základe 
objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejneml na intemetovej stránke SSD vytýči určený 
pracovnik prislušného strediska ildržby SSD v danej lokalite. 
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• Od energetických zariadeni žiadame dodržať  ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., 
a bezpečné vzdialenosti podra prislušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach dodržať  
manipulačný technický priestor 1 m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každri 
stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť  celistvosť  uzemriovacej sústavy 
a stabilitu podperných bodov. Zároveri si Vás dovorujeme upozomiť, že v danej lokalite sa 
môžu nachadzať  aj podzemné vedenia tretich osôb. 

• V pripade sítbehu a križovani zemných káblových vedeni dodržať  manipulaný priestor mm. 1 
m na každA stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadeni 
nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia. 

• Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberatera pre pripojenie do distribučnej 
sústavy SSD realizovať  v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z. Pripojené elektrické 
zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvriovať  kvalitu elektriny v neprospech ostatných 
odberaterov, inak môže v zmysle zákona 251/2012 Z.z. SSD v nevyhnutnom rozsahu 
obmedziť, alebo prerušiť  dodávku elektriny. 

• Elektrický privod definovaný v bode 3.3 vyjadrenia je síičasfou odberného elektrického 
zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane a má byf vyhotovený v sillade so „Všeobecnými 
podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy 
SSD" 

• Vyhotovenie RE musi vyhovovať  platnému sAboru noriem STN EN 61439-1 až 5. Pre pripadné 
blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byf spinené technické a obchodné podmienky 
prislušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musi byt' vorný rovný priestor aspori 
800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na siistavu TN-S, 
ktorri je potrebné riešiť  mimo plombovaml 'oast' rozvádzača RE. Podrobnosti o podmienkach 
merania nájdete na intemetovej stránke SSD, a.s. 

• Práce na elektrickom privode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom 
zariadenf smie realizovať  iba odbome spôsobilá v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktodi si pre 
vykonanie prác zabezpečuje žiadater. Pre vykonaternosť  technického pripojenia elektrického 
privodu k určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podra 
bodu 3.3 vyjadrenia. 

• Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberatera musi mat' pred požiadavkou 
na montáž určeného meradla vykonaml prehliadku a s riou spojené merania izolačných stavov 
elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej 
a sporahlivej prevádzky". Následne po pripojeni odberného elektrického zariadenia 
k distribučnej sústave SSD musi byť  neodkladne vykonaná revizia daného zariadenia 
a vystavená Správa o odbomej prehliadke a odbomej slthške elektrického zariadenia (revizna 
správu od elektrického prfvodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade 
so zákonom 6. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou 6. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej skAške 
elektromerového rozvádzača, a tieto je odberater povinný predložiť  na požiadanie SSD v 
súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike. 

• SSD je potrebné požiadať  o samostatné vyjadrenie spojené s budíicou prevádzkou odberného 
miesta, ak o to už nebolo požiadand v pripade, ak na odbemom mieste bude dodatočne: 
- inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z d6vodu posíidenia zafaženia sústavy, 
určenie špecifických podmienok itpravy odberového zariadenia odberatera a odsAhlasenie 
prislušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie, 

- inštalovaná a prevádzkovaná nabijacia stanica elektromobilov, 
- inštalovaný malý zdroj do 10 kW, naradný zdroj, alebo podporný zdroj elektriny, 
- zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického 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 síistave SSD. 
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18. Dodržať  podmienky spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina uvedené vo vyjadrení 
k technickým podmienkam pripojenia pod zn. 202102-NP-0190-1 zo dria 10.02.2021: 
• V predmetnej lokalite sa nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. Zakresleml 

orientačml trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prilohu tohto 
vyjadrenia (zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená piná čiara NN podzemné 
vedenia). Presml trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť. 

Špecifikácia pripojenia: 
• Bod pripojenia k distribučnej silstave SSD — poistková skrinka SPP 2 v majetku SSD na 

podpemom bode pri parcele 4158. 
• Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z káblového zvodu na podpemom bode a istiacej 

skrinky SPP 2, zabezpečí výlučne SSD po spinení podmienok pripojenia. 
• Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača vyhotoviť  káblom mm. 

AYKY — J4B x 25 mm2  max. AYKY — J4B x 35 mm2  mechanicky chranený v ochrannej duke 
(chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním spotreby elektriny(plombovaterna 
časť). 

• Meranie elektriny bude umiestnené v združenom elektromerovom rozvádzači (RE) pre dva 
elektromery umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku parc.č. 4002. 

• Druh odsalaseného elektrického vykurovania: priamovýhrevné. 
V šeobecné podmienky: 
• Akákorvek zmena bodu pripojenia a pripadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej 

dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia 
rozvádzača je potrebné riešiť  žiadosfou o tfito zmenu. 

• V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju 
fyzicky vytýčiť. Presnii trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD, na základe 
objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejneml na intemetovej stránke SSD vytýči určen 'y 
pracovník príslušndho strediska ildržby SSD v danej lokalite. 

• Od energetických zariadení žiadame dodržať  ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., 
a bezpečné vzdialenosti podra príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach dodržať  
manipulačný technický priestor 1 m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každii 
stranu. Pri realizacii výkopových prác, žiadame neporušiť  celistvosť  uzemriovacej sústavy 
a stabilitu podperných bodov. Zároveri si Vás dovorujeme upozornif, že v danej lokalite sa 
môžu nachadzať  aj podzemnd vedenia tretích osôb. 

• V pripade siibehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať  manipulačný priestor mm. 1 
m na každA stranu. V opačnom pi-Made pri opravách a rekonšt ciách našich zariadení 
nezodpovedáme za poškodenie vášho zariadenia. 

• Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberatera pre pri • ojenie do distribučnej 
sústavy SSD realizovať  v zmysle platných STN a zákona 251/2012 .z. Pripojené elektrické 
zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvriovať  kvalitu elektriny v neprospech ostatných 
odberaterov, inak môle v zmysle zákona 251/2012 Z.z. SSD nevyhnutnom rozsahu 
obmedzit', alebo prerušiť  dodávku elektriny. 

• Elektrický prívod definovaný v bode 3.3 vyjadrenia je siičasťou dberného elektrického 
zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane a ma byt' vyhotovený v ade so „Všeobecnými 
podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy 
SSD" 

• Vyhotovenie RE musí vyhovovať  platnému slaboru noriem STN EN 61 39-1 al 5. Pre prípadné 
blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť  spinené technické a obchodné podmienky 
príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byf vo ný rovný priestor aspori 
800 mm. V rozvadzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z -C na sústavu TN-S, 
ktorii je potrebné riešiť  mimo plombovanú časť  rozvadzača RE. Poe obnosti o podmienkach 
merania nájdete na intemetovej stránke SSD, a.s. 
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• Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom 
zariadení smie realizovaf iba odbome spôsobild v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktora si pre 
vykonanie prác zabezpečuje žiadater. Pre vykonaternose technického pripojenia elektrického 
prívodu k určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržany prierez vodičov podra 
bodu 3.3 vyjadrerlia. 

• Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberatera musí mat' pred požiadavkou 
na monta určeného meradla vykonaml prehliadku a s riou spojené merania izolačných stavov 
elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej 
a sporahlivej prevádzky". Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia 
k distribučnej sústave SSD musí byf neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia 
a vystavend Správa o odbomej prehliadke a odbomej skiiške elektrického zariadenia (revízna 
správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v sídade 
so zákonom 6. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou 6. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej skiiške 
elektromerového rozvádzača, a tieto je odberater povinný predložif na požiadanie SSD v 
sidade s § 39 ods. 9 Zdkona o energetike. 

• SSD je potrebné požiadaf o samostatné vyjadrenie spojené s budilcou prevádzkou odberného 
miesta, ak o to už nebolo požiadand v prípade, ak na odbemom mieste bude dodatočne: 
- inštalovand technol6gia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posfidenia zafaženia sústavy, 
určenie špecifických podmienok apravy odberového zariadenia odberatera a odsalasenie 
príslušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie, 
- inštalovaná a prevádzkovand nabíjacia stanica elektromobilov, 
- inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj, alebo podporný zdroj elektriny, 
- zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej 
sústavy. 
Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifickd prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená 
ako zdvažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného 
miesta k distribučnej sústave SSD. 

19. Stavebník je povinný dodriaf podmienky Mesta Čadca, ako príslušn6ho správneho orgánu ochrany 
ovzdušia, podmienky prevádzkovania malého zdroja znečisfovania ovzdušia (MZZO) uveden6 
v zdvaznom stanovisko zo dria 16.08.2021, č. 2P-3855/2021/MZZO-PS: 
• S ohradom na okolitú zástavbu a potrebu zabezpečif vhodné rozptylové podmienky emisií 

a ich nerušený transport vorným pradením, je potrebné urobif jednoprieduchový komín s min. 
výškou 8,0 m nad okolitým terénom s prevýšením nad hreberiom strechy 670 mm. 

• Stavbu MZZO je potrebné uskutočnif podra dokumentácie vyhotovenej Ing. Marcelom 
Zs6kom, PhD., každii zmenu musí odsalasif orgán ochrany ovzdušia. 

• Salas na zriadenie MZZO nadobudne fičinnosf až po rozhodnutí všeobecného stavebného 
dradu o umiestnení stavby MZZO. 

• Monta vykurovacej sústavy smie vykonať  len firma s patričným oprávnením na vykonávanie 
montanych prác, ktorá užívatera zaškolí na obsluhu zariadenia, v zmysle vyhl. MPSVaR 6. 
508/2009 Z.z. 

• Pri stavbe MZZO dodržaf všetky technické predpisy výrobcov jednotlivých komponentov 
a zariadení pre výstavbu MZZO a postupovaf podra platných noriem a predpisov. 

• K žiadosti o uvedenie MZZO do trvalej prevddzky doložif správu o funkčných skt§kach 
vykurovacieho systému, revíznu správu technických zariadení a komína. 

• Odpady vzniknuté pri realizácii MZZO zlikvidovaf v sfilade so zákonom o odpadoch v znení 
zmien a dopinkov. 

• Sledovaf a neprekročif tmavosf dymu. 
• MZZO udržiavaf v riadnom technickom stave a zabezpečovaf jeho pravidelral kontrolu 

a ildržbu. 
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20. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky Mesta Čadca oddelenia výstavby, fizemného plánovania, 
stavebného poriadku a dopravy — referátu dopravy, ako vecne a miestne prfslušnému správnemu 
orgánu vo veciach miestnych komunikácif uvedené v závaznom stanovisku 
Č. VD/38029/2021/MKo zo dfia 24.05.2021: 
• Vjazd na pozemok stavebnfka bude z miestnej komunikácie MK 094 vedenej v technickej 

evidencii miestnych komunikácii Mesta Čadca. 
• K zriadeniu vjazdu je potrebné požiadaf Mesto Čadca - referát dopravy v zmysle § 3b cestného 

zákona o vydanie rozhodnutia o zriadeni vjazdu z miestnej komunikácie na susedné 
nehnuternosti. K žiadosti je potrebné doložif v zmysle § 3b ods. 4 cestného zákona závazné 
stanovisko a overeml projektovil dokumentáciu vjazdu od OR PZ Okresného dopravného 
inšpektorátu v Čadci. 

• Napojenie vjazdu bude v nivelete miestnej komunikácie. 
• Stavebnik na vlastnom pozemku vytvorf dostataný počet odstavných a parkovacich plôch, 

ktorý musi zodpovedaf slovenskej technickej norme STN 73 6056 Odstavné a parkovacie 
plochy cestných vozidiel. 

• Stavebnik je povinný zachovaf jestvujiice odvodnenie miestnej komunikácie. 
• Povrchové vody z vjazdu, spevnených plôch a vlastného pozemku nesmtl byť  vypAšťané na 

teleso miestnej komunikácie, tak aby nedošlo k jej podmáčaniu. 
• Pri stavebnej činnosti ani iným spôsobom v zmysle § 9 ods. 4 a ods. 5 cestného zákona 

neznečisfovaf a nepoškodzovaf dotknutii pozemml komunikáciu a bezodldadne čistiť  
zametaním alebo poškodenie odstránif. V pripade znečistenia alebo poškodenia miestnej 
komunikácie, je nutné bez priefahov zabezpečif okarnžitil nápravu. Ak sa tak nestane, je ten, 
kto závadu spôsobil, povinný uhradif správcovi komunikácie náklady spojené s uvedenim 
komunikácie do p6vodného stavu. 

• Material spojený s realizáciou stavby nesmie byf ukladaný na miestnu komunikáciu. 
• Z d6vodu zachovania rozhradových pomerov pri výjazde vozidiel z pozemku, je povinnosfou 

stavebnika zabezpečif, aby nové oplotenie, brána a iné stavebné objekty, pripadne výsadba 
stromov a krovin, neboli umiestnené do rozhradových polf vjazdu. Výgka prekážok 
umiestnených v rozhradovom poli krilovatiek musi byf do výšky max. 0,9 m od firovne 
vozovky. 

• V zmysle § 7 ods. 4 vyhlášky 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkach na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkach na stavby 
uživané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie, musia byt' pristupové cesty 
k stavbe zhotovené do začatia uživania stavby. 

21. Jestvujíici vjazd k navrhovaným rodinným domom ponad miestny tok bude upravený podra 
predloženej doktunentácie železobetónovým rámovým premostenim o rozmeroch 1200 x 1050 
mm (miesto p6vodne navrhovaného dirového priepustu DN 800 mm), odsAhlaseným správcom 
toku SVP, š.p., OZ Povodia Váhu. 

22. Stavebnik je povinný v sfivislosti 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 uviesť  do 
p6vodného technického stavu. 

23. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez sailasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovaf práva a právom chránené 
záujmy íičastníkov stavebného konania. 

24. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviest do p6vodného stavu a 
pripadné vzniknuté gkody uhradif vlastrifkom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
náhrade škody. 
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25. Stavebnik je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a dopineni niektorých zákonov predložiť  ku kolaudácii stavby 
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou. 

26. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 
Parcela register "C" parc. č. 4002/1, 4002/2, 4002/3 v k.ú Čadca — zastavané plochy a nádvoria 
Parcely register "C" parc. č. 4001 v k.ú Čadca — orná pôda 

Sithlasné stanovisko k odriatiu pornohospodárskej pôdy pre Učel výstavby rodinného domu na 
pozemku CKN 4001 v k.ú. Čadca s celkovým navrhovaným záberom 180 m2  vydand Okresným 
úradom Čadca, odbor pozemkový a lesný dria 09.08.2021, pod č.j. OU-CA-PLO-2021/009599-002. 

Projektovú dokumentáciu vypracoval: 
Ing. Marcel Zs6ka, PhD., Dolné Rudiny stlp. č. 1, 010 01 Žilina 

Rozhodnutie o námietkaeh fičastnikov konania: 

V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany ostatných fičastnikov 
konania vznesené žiadne námietky. Pripomienky fičastničky konania Margity Maririákovej boli 
akceptované. 

Podmienky dotknutých orgánov boli akceptovand a sú zapracovane do podmienok pre 
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia. 

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

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

Odavodnenie: 

Dria 06.07.2021.2021 podala stavebnička Eudmila Brinzová, bytom Okružná 689/5, 022 04 
Čadca žiadosf na vydanie stavebného povolenia na stavbu „2x rodinný dom" na pozemku register "C" 
parc. Č. 4001, 4002/1, 4002/2, 4002/3 v katastrálnom územi Čadca. 

Pristup z miestnej komunikácie MK 094 na pozemku register "C" parc. č. 4214/1 v k.ú Čadca, vedenej 
v technickej evidencii miestnych komunikácii Mesta Čadca, spevnené plochy a pripojky inžinierskych 
sietí na pozemkoch register "C" parc. Č. 4001, 4002/1, 4002/2, 4002/3 v katastrálnom územf Čadca. 

Územné rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby bolo vydané Mestom Čadca 25.05.2021, 
pod č.j. VD/1395/2021/St. 

Stavebný Arad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym fičastnikom konania a 
dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný Urad podra ustanoveni § 61 ods. 2 stavebného zákona 
upustil od fistneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakorko pomery staveniska mu boli dobre 
známe a žiadosť  poskytovala dostataný podklad pre riadne a sporahlivé posúdenie navrhovanej 
stavby. 

Zároveri stanovil lehotu 7 dni odo dria doručenia oznámenia, v ktorej Si mohli fičastnici konania 
uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 
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Očastnici konania: 

• Eudmila Brinzová, Mgr. Janka Hnidková, Ladislav Letko, Ivana Letková, Margita Maririáková, 
Ing. Marcel Zs6ka, PhD., známi aj neznámi spoluvlastníci pozemkov 3994, 3995, 3996, 3998 
v k.ú. Čadca. 

Námietky účastnikov neboli v konanf uplatnené. Pripomienky fičastničky konania Margity 
Maririákovej boli akceptované. Stavebnička upravila dokumentáciu v časti premostenia vjazdu 
k rodinným domom ponad miestny tok železobet6novým rámovým premostenim o rozmeroch 1200 x 
1050 mm (miesto pôvodne navrhovaného rúrového priepustu DN 800 mm). Dokumentácia bola 
odsúhlasená správcom toku SVP, š.p., OZ Povodia Váhu. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosf z hradisk 
uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastniluni konania a s dotknutými orgánmi a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská 

• Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Stredoslovenská distribučná, a.s., žilina, 
SEVAK, a.s., žilina, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodia Váhu Nimnica, 
Mesto Čadca. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastníkov a správcov sieti 
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

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: 

Podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani proti tomuto rozhodnutiu možno podat' 
odvolanie v lehote 15 &if odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca (adresa: Mestský úrad v Cadci, 
Ndmestie slobody 30, 022 01 Čadca). V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom meni je 
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov. 

Dorn& sa: 

tičastnici konania 
1. Eudmila Brinzová, Okružná súp. č. 689/5, 022 01 Čadca 
2. Mgr. Janka Hnidková, Raková súp. Č. 31, 023 51 Raková 
3. Ladislav Letko, u Sihelnika súp. č. 719, 022 01 Čadca 
4. Ivana Letková, u Sihelnika súp. Č. 719, 022 01 Čadca 
5. Margita Maririáková, u Sihelnika súp. č. 1127, 022 01 Čadca 
6. Ing. Marcel Zs6ka, PhD., Dolné Rudiny súp. Č. 1, 010 01 žilina 
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7. tčastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemku register „C" parc.č. 3994, 
3995, 3996, 3998 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhlágkou podra § 69 ods. 2 
stavebného zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v 
Čadci 

Dotknuté orgány 
8. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
9. Mse Čadca, referát dopravy 
10. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
11. Severoslovenské vodáme a kanalizácie, a.s.,136rická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina 
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodia stredného Váhu L, 020 01 Nimnica 
13. Stredoslovenskd distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto rozhodnutie musi byf vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledny 
deň  lehoty vyvesenia je Mom doručenia. 

VYVESENt DŇA.  	e- Ao 27 ZVESENt 

 

 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v meni neskoršich predpisov 
položky 60 pism. a ods. 1 vo vyške 50.00 E, položky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 

pism. d ods. 5 vo vý§ke 30.00 E celkom 130.00 E bol zaplateny. 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankové spojenie: VOB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 	Č. 	7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky firad Čadca, Namestie slobody 30, PSč: 022 01 



, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

