
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/3491/2022/Ja 	 V Čadci dria 12.09.2022 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prfslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v 
stavebnom konani preskúmal podra § 62 stavebneho zákona žiadosf o stavebné povolenie, ktorú dŕia 
22.07.2022 podala 

Mgr. Eva Holekáková, M.R. Stegnika 2556/26, 022 01 Čadca 

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

stavebni povolenie 

na stavbu 

Rodinný dom 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 4684/1, 4685/1 v katastrálnom územi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Predmetom stavebneho konania je novostavba rodinneho domu umiestneneho na pozemkoch parc. 
č. CKN 4684/1, 4685/1 v k.ú. Čadca. Jedná sa o čiastočne podpivničenú stavbu, s jedným 
nadzemným podlažim a obytným podkrovim, zastrešenú sedlovou strechou. Rodinný dom bude 
napojený na NN sid navrhovanou elektrickou pripojkou. Zásobovanie vodou bude z navrhovanej 
vŕtanej studne. Odkanalizovanie splaškových vôd bude do nepriepustnej žumpy. Zabstenie 
dažd'ových vôd bude cez retenčnú nádrž do navrhovaného vsaku. Napojenie stavby na miestnu 
komunikáciu bude navrhovaným vjazdom. Oplotenie pozemku bude riešené kombináciou 
bet6nových tvárnic a poplastovaneho pletiva. 

úžitková plocha : 151,24 m2  

obytná plocha: 	86,47 m2  

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 

SO 01 - rodinný dom 
SO 02 - spevnene plochy 
SO 03 - oplotenie 
SO 05 - žumpa 
SO 06 - NN pripojka 
SO 07 - dažd'ová kanalizácia 
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnend podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorú 
vypracoval Ing. Jozef Učnfk, Vyšná Korria 773, 023 21 Korŕia a ktorá je prilohou tohto 
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchddzajaceho povolenia stavebného 
úradu. 

2. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

zásobovanie vodou - je riešené navrhovanou vŕtanou studriou na pozemku stavebnfka, povolenie na 
studriu bude vydávané prfslušným špeciálnym stavebným úradom 

odvádzanie splaškových vôd - zaústenie splaškových vôd je riešené do navrhovanej nepriepustnej 
žumpy na pozemku stavebnika 

napojenie na elektrickú energiu - je riešené navrhovanou el. NN pripojkou podra PD odsúhlasenej 
správcom siete Stredoslovenská distribučná, a.s. &la 24.05.2022 pod č. 202101-NP-0607-1. 

vykurovanie — bude riešené podlahové, teplovodné, zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo vzduch - 
voda; dopinkovým zdrojom bude akumulačný krb na kusové drevo, súhlas na zriadenie malého 
zdroja znečisfovania ovzdušia vydalo mesto Cadca - oddelenie ŽP a odpadového hospodárstva dria 
15.08.2022 pod 6. ŽP-35011/2022/MZZO-MM 

3. Pri uskutočriovani stavby je nutné dodržiavat' predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadeni, najma vyhlášky 6. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbat' na ochranu zdravia a osôb 
na stavenisku. 

4. Pri stavbe budú dodržand 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 schopnost'ou pohybu a orientácie, ktoré upravujú 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy. 

5. Počas výstavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

6. Stavba bude ukončend najneskôr do 5 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

7. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spitiajú podmienky osobitných predpisov. 

8. Dažd'ové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebnika tak, aby nespôsobovali škody 
na susedných pozemkoch a nehnuternostiach. 

9. Stavebnik zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy podra rozhodnutia o umiestnenf stavby 
právnickou alebo fyzickou osobou na to oprdvnenou. 

10. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. b) stavebného zákona označif stavenisko 
s uvedenim potrebných údajov o stavbe a účastnikoch výstavby. 

11. Stavebnik pred začatim stavebných prdc zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni 
a zariadeni, ich pripadnú ochranu podra platnych noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

12. Stavebnik je povinny oznámit' stavebtlemu úradu termin začatia stavby. 

13. Stavba bude uskutočh'ovand svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávat' Ing. Anton Sabela, 
Nižná Korha 981, 023 21 Korŕia a bude zodpovedný za odborné vedenie uskutočriovania stavby. 

14. Dodržaf podmienky SSD, a.s. uvedené vo vyjadreni 6. 202101-NP-0167-1 zo dria 21.01.2021. 

15. Dodržaf podmienky 00 Čadca, pozemkový a lesný odbor, uvedené v rozhodnuti č. OU-CA-
PL01-2022/011940-002 zo dria 06.092022: 
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Pornohospodársku pôdu zabrať  len v povolenom rozsahu tohto rozhodnutia a zabezpečiť, aby 
nedošlo k zbytočným škodám a zhoršeniu prirodzených vlastností na prirahlých pozemkoch. 

Pred začatím stavebných prác vykonať  skrývku humusového horizontu pornohospodárskych pôd 
odnímaných natrvalo a zabezpečiť  ich hospodime a Ačelné využitie n záldade bilancie skrývky 
humusového horizontu, schvdlenej v bode III. tohto rozhodnutia. 

Zabezpečiť  záldadnú starostlivosť  o pornohospodársku pôdu odfiatú týmto rozhodnutím až do 
realizácie stavby, najma pred zaburinením pozemkov a porastom samondletu drevín. 

Ak v dôsledku použitia danej pornohospodárskej pôdy na výstavbu dôjde k poškodeniu okolitej 
pornohospodárskej pôdy, potom liadater na vlastné náklady odstráni spôsobené škody a vykoná 
opatrenia smerujúce k obnove a zachovaniu úrodnosti pornohospodárskej pôdy. 

16. Dodržať  podmienky Mesta Čadca - referdtu dopravy uvedené v stanovisku Č. VD/37070/2022/Gr 
zo dŕia 12.09.2022: 

- 	K stavebnému konaniu bude spracovaná projektová dokumentácia s riešením dopravných 
náležitostí k stavbe rodinného domu v zmysle vyhlášky 6.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných tethnických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie a 
príslušných STN (slovenských technických noriem). 

- 	Vjazd na pozemok musí byt' povolený pred začatím výstavby RD. Povolenie vydáva Mesto Čadca 
— referát dopravy v zmysle § 3b cestného zákona na zdklade žiadosti stavebnika o vydanie 
rozhodnutia o zriadení vjazdu. K žiadosti je potrebné doložiť  závazné stanovisko a overenú 
projektovú dokumentáciu vjazdu od OR PZ Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci. 

17. Dodržať  podmienky ENGIE SERVICES a.s. uvedené vo vyjadrení zo &la 15.03.2022. 

18. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečistení. V prípade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť  do 
pôvodného technického stavu. 

19. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizacie stavebných prác slúžiť  iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prdcami na predmetnej stavbe je stavebník povinný pred 
realizáciou vyžiadať  si súhlas Mg:1 v Čadci, referát dopravy. 

20. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy účastníkov stavebn6ho konania. 

21. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknut6 škody uhradit' vlastníkom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
nahrade škody. 

22. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 
CKN 4684/1 -orná pôda 

CKN 4685/1 - orná pôda . 

Rozhodnutie o trvalom odfiatí liornohospoddrskej pôdy na fičel stavby „Rodinný dom" na pozemkoch 
pare. Č. CKN 46848/1,4685/81 v k.ú. Čadca vydal Okresný Arad Čadca - pozemkový a lesný odbor 
&la 06.09.2022 Pod 6. OU-CA-PL01-2022/011940-002. 
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K stavbe sa salasne vyjadrili dotknuti orginy: 

- 	Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor; Stredoslovenská distribučná, a.s.; MsÚ Čadca - 
refer& dopravy; MsfJ Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadového 

Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania: 

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

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenfm stavby 
nezačne do 2 rokov odo dfia nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byt' začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (sprdvny poriadok) v zneni neskodich predpisov). 

Odtwodnenie: 

Dria 22.07.2022 podal stavebnik Mgr. Eva Holeštáková, M.R. Štefánika súp. č. 2556/26, 022 01 
Čadca žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemkoch register "C" 
pare. Č. 4684/1, 4685/1 v katastrálnom Azemi Čadca. Uvedeným dtiom bolo začaté stavebné konanie. 
územné rozhodnutie o umiestneni stavby bolo vydand mestom Čadca dŕia 08.07.2022 pod č.sp. 
VD/1960/2022/Ja. 

Stavebný Arad oznámil dAa 02.08.2022 začatie stavebného konania v§etkým známym Ačastnikom 
konania a dotknutým organom a organizáciám. Stavebný Arad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť  poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé 
posAdenie navrhovanej stavby. Zárovea stanovil lehotu 7 dni odo dfia doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu Ačastnici konania uplatniť  svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

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

Stanoviská oznámili: 

- 	Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor; Stredoslovenská distribučni, a.s.; MA) Čadca - 
referát dopravy; Msú Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadového 

Stavebný Arad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviská a poliadavky zahmul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Očastnici konania: 

- 	Mgr. Eva Holeščáková, Ing. Anton Sabela, Ing. Jozef Učnik, vlastnici pozemkov parc. Č. CICN 
4494/2, 4683/2, 4686/2 v k.ú. Čadca 

Námietky Ačastnikov neboli v konani uplatnené. 
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Projektová dokumentácia stavby spiŕia v§eobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky 
úzeninčho rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania 
nezistil d6vody, 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 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dnf odo drla jeho doručenia na Mesto tadca /adresa: Mestský úrad v Cadci, 
Mmestie slobody 30, 022 01 tadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je 
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

,s.$1S-A 

ng. MiWń  GURA 
prim ' or mesta 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 60 pfsm. a ods. 1 vo yý§ke 50.00 E bol zaplatený. 

Pnloha pre stavebnika: 

- 	overená projektová dokumentácia 
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Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč  na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dig, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia 

Vyvesené dria:  42,022_  Zyesend 

MESTO ČADCA 
-61 - 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a 9 enie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

ĹJčastnici konania 
1. Mgr. Eva Holeščáková, M.R. Štefánika sfip. č. 2556/26, 022 01 Čadca 
2. Ing. Anton Sabela, Nižná Korria sfip. Č. 981, 023 21 Korria /stay. dozor/ 
3. Ing. Jozef Učnik, Vyšná Korria súp. Č. 773, 023 21 Korria /projektant/ 
4. ylastnici pozemkov parc. Č. CKN 4494/2, 4683/2, 4686/2 v k.11. Čadca - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra § 69 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
5. ENGIE SERVICES a.s., Kragujevska sap. Č. 1, 010 01 Žilina 
6. MsĹJ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadov6ho hospoddrstva 
7. MsÚ Čadca, refer& dopravy 
8. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sítp. Č. 91, 022 01 Čadca 
9. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikoya súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
10. Stredoslovenski distribučnd, a.s., Pri Rajčianke sfip. 6. 2927/8, 010 47 žilina 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: V1:113, a.s., Čadca 	E-mail: selcretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestsky itrad Čadca, Nitmestie slobody 30, PSt: 022 01 
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