
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/3576/2021/Ja 	 V Čadci dňa 08.11.2021 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný firad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom fizemnom a stavebnom konani preskilmal podra § 37 a 62 stavebndho zákona žiadost' o 
stavebné povolenie, ktorít diia 19.07.2021 podal 

Ing. Vladimir Krtin, Hurbanova 2236/51, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskilmania vydáva podFa § 39, 39a a 66 stavebného 
zákona 

stavebné povolenie 

v spojenom územnom a stavebnom konani 

na stavbu 

NOVOSTAVBA PREVADZKY BUFETU 
A DVOJGARAŽE 

(d'alej len "stavba") na pozernkoch register "C" parc. 6. 10672, 10673/2 v katastrálnom (mein' Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši výstavbu prevádzky bufetu a dvojgaráže na pozemkoch register 
"C" pare. č. 10672, 10673/2 v katastrálnom fizemi Čadca. Navrhovany stavba bude podpivničená, 
s jedným nadzemným podlažim. Jednd sa o murovanit stavbu, celkovych pôdorysných rozmerov 
25,6 x 6,3 m, zastrešená bude kombinovanou sedlovou strechou. Pristup bude riešeny z miestnej 
komunikácie jestvujficim vjazdom k rodinnému domu Č. 684.Napojenie stavby na elektrickít 
energiu, vodovod a kanalizáciu bude riešené z jestvujficich inžinierskych sieti rodinného domu 
č. 684. 

itžitková plocha objektu: 	62,73 m2  

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 

SO 02 - novostavba prevádzky bufetu a dvojgaráže 



t.sp. VD/3576/2021/Ja - t.z. VD/49091/3576/2021/Ja 	str. 2 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" pare. č. 10672, 10673/2 v katastrálnom imemi 
Čadca tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je síičasfou projektovej dokumentácie 
a tvori prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery: 

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 25,6 x 6,3 m a bude umiestnená : 

2,00 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 14806/1 
2,40 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 10673/1 
2,00 m od hranice s miestnou komunikáciou ( pozemok parc.č. CKN 9565/1) 

porovnávacia rovina: ± 0,000 = Aroveri podlahy 1.NP 

&oval okapovej Irony sedlovej strechy bude v firovni +2,725 m od porovnávacej roviny 

&oval hrebefia sedlovej strechy bude v larovni +4,040 m od porovnávacej roviny 

Aroveil upraveného terénu bude -0,500 m až -3,600 m od porovnávacej roviny. 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

napojenie stavby na elektricith sief, vodovod a kanalizáciu bude z jestvujAcich inžinierskych sietf 
rodinného domu súp. Č. 684. 

4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktord 
vypracoval Ing. Viera Golisová, A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca a ktorá je prflohou tohto 
rozhodnutia, prfpadné zmeny nesmí: byť  uskutočnené bez predchadzajikeho povolenia stavebného 
Aradu. 

5. Pri uskutočriovanf stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajíice sa bezpečnosti práce a 
technických zariadenf, predovšetkým vyhlášky Č. 147/2013 Z. z., lctorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi stivisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbat' na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 

6. Pri stavbe bucbl 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 schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravují: 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy. 

7. Počas výstavby budí: dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočilovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

8. Stavba bude dokončená najneskôr do 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

9. Na stavbu budí: použité stavebné výrobky, ktoré spiliajd podmienky osobitných predpisov. 

10. Stavebnik zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávneným subjektom. 

11. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pfsm. b) stavebného zákona označif stavenisko 
s uvedenim potrebných ficlajov o stavbe a Ačastnikoch výstavby. 

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

13. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému Aradu ten:1in začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočhovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávaf Ing. Jozef Kubica, 
Čierne 570, 023 13 Čierne a bude zodpovedný za odborné vedenie uskutočilovania stavby. 
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15. Dodržať  podmienky 00 Čadca, pozemkový a lesný odbor, uvedené v stanovisku Č. OU-CA-
PL01-2021/010953-002 zo dria 17.09.2021: 

Zabezpečiť  základnú starostlivosť  o pornohospoársku pôdu, na ktorú bolo vydand toto stanovisko, 
až do doby realizácie stavby najma pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevin 

Vykonať  skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberaných časti pozemkov 
CKN 10673/2 v katastrálnom územf Čadca a zabezpečiť  jej hospodárne a fičelné využitie na 
nezastavanej časti pozemku CKN 10673/2 v katastrálnom územi Čadca. 

Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuternosti podra § 3 ods. 2 zákona požiadať  o zmenu pornohospodárskeho druhu pozemku 
trvalý trávny porast a orná pôda na zastavanú plochu, pripadne ostatnú plochu s predloženim 
porealizačného geometrického plánu a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný 
Arad Čadca, katastrálny odbor, E. Podjavorinskej 2576, Čadca. 

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

17. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť  iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred 
realizáciou vyžiadať  si súhlas MsÚ v Čadci, referát dopravy. 

18. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastrilckych, prip. iných práv k pozernkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy účastnfkov stavebného konania. 

19. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o 
náhrade škody. 

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

- 	CKN 10673/25 - záhrada 

Stanovisko k pripravovanému zámeru stavby „Novostavba prevádzky" na pornohospodárskej pôde 
v katastrálnom územi Čadca na pozemku parc. č. CKN 10673/2 vydal Okresný úrad Čadca - 
pozemkový a lesný odbor dŕía 75.09.2021 pod č. OU-CA-PLO-2021/010953-002. 

K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány: 

- 	Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor; Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Čadci; Regionálny Arad verejného zdravotnictva 

Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania: 

- 	v priebehu konania neboli zo strany fičastnikov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky 
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tdaje o súlade s tízemnoplAnovacou dokumentáciou: 

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou: Územný plán Mesta 
Čadca, pričom sú spinené závazné regulativy pre daný urbanistický okrsok 5/BI/3 - plochy rodinných 
domov: 

- základná funkcia - obytná 

- dopinková funkcia rekreačná 

- spôsob zástavby - individuálne rodinné domy, strecha sedlová alebo valbová 

- parkovanie a garážovanie riešif na vlastnom pozemku 

- nepripustif hlučné a nehygienické prevádzky 

Upozornenie: 

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

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

Odavodnenie: 

Dria 19.07.2021 podal stavebnik žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu „NOVOSTAVBA 
PREVADZKY BUFETU A DVOJGARAŽE" na pozemkoch register "C" parc. Č. 10672, 10673/2 v 
katastrálnom územi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil dria 23.09.2021 začatie stavebného konania všetkým známym účastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisfovanfm na 27.10.2021, o výsledku ktorého bol spisaný záznam. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskamal predloženú žiadosf z hradisk uvedených 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastniluni konania a s dotIcnutými 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. 

Stanoviska oznámili: 

- 	Okresný úrad Čadca - pozernkový a lesný odbor; Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Čadci; Regionálny úrad verejného zdravotnictva 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnfkov a správcov pre 
napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Očastnici konania: 

- 	Ing. Vladimir Kriin, Ing. Viera Golisová, Peter Kr6n, Mgr. Andrea Kriinová, Ing. Jozef Kubica, 
vlastníci pozemkov parc. č. CKN 10673/1, 14806/1 v k.ú. Čadca 

Námietky účastnikov neboli v konanf uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie 
stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu 
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 



t.sp. VD/3576/2021/Ja - t.z. VD/49091/3576/202I/Ja 	str. 5 

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dnf odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je 
toto rozhodnutie preskilmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

iÁ ARE 
0 	t, 

44  
C 7.71 e. .._..„1 ;;. ng. M* GURA 

pri 	tor mesta 

 

tNvc7  

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 60 pism. d ods. 5 vo výške 30.00 E bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia /pre stavebnika/ 
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Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč  na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 drill, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené Ma: ......... ..1!!...i&i... 	 Zvesené dim: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje v senie a zvesenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Ing. Vladimir Krill'', Hurbanova slap. 6. 2236/51, 022 01 Čadca 
2. Ing. Viera Golisová, A. Hlinku súp. č. 2247, 022 01 Čadca /projektant/ 
3. Peter Kriin, Hurbanova sap. č. 2236/51, 022 01 Čadca 
4. Mgr. Andrea Kriinová, SNP súp. 6. 738/22, 022 01 Čadca 
5. Ing. Jozef Kubica, Čierne súp. Č. 570, 023 13 Čierne /stay. dozor/ 
6. vlastnici pozemkov pare. Č. CKN 10673/1, 14806/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhlá§kou 
podra § 69 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
7. Okresné riaditerstvo Hasičského a zachranného zboru v Čadci, A.Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca 
8. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. 6. 91, 022 01 Čadca 
9. Okresný Arad Čadca, pozernkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
10. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankové spojenie: VI:JB, a.s., Cadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	Dlt: 2020552974 Č. ti.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský (wad tadca, Namestie slobody 30, PSt: 022 01 
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LEGENDA:  
$0 02 NONOSTAVBA PREVADZKY, 
DOPLNKOVA FUNKCIA RODINNEHO DOMU 

50 01 EXISTUJOCI RODINNÝ DOM S.C. 684 

LEGENDA PRÍPOJOK 
KANALIZACNA PRIPOJKA V ZEMI 

VODOVODNA PRIPOJKA V ZEMI 

— 	 ELEKTRICKA PRiPDX\ NN 

ZBERNE NADOBY 

DLADENE PLOCHY/ 
SPEVNENE PLOCHY 

- NOVOSTAVBA PREVADZKY (SO 02) BUDE NAPOJENA NA EXISTUJOCE INIINIERSKE SIETE 
HLAVNEJ STAVBY (PčVODNEHO RODINNEHO DOMU 50 01 - SOPISNE čiSLO 684) 

LEGENDA: 
Hitt HLAVNA REVIZNA ŠACHTA, DN600 

RŠ 	KONTROLNA REV[ZNA ŠACHTA, DN400 

vš 	VODOMEROVA ŠACHTA 1200 x 900 x 1800 mm 

HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU 

VEDLAA VSTUP DO OBJEKTU 

HLAVNÝ VSTUP NA POZEMOK, VJAZDNÝJAZD VOZIDIEL 

; 

OM 	IM 	HRANICA POZEMKU INVESTORA - OPLOTENIE 

joi,01..;
1

1
4 .113.
0) 
	POZNAMKA: 

PRED ZAHAJENIM ZEMNÝCH PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNÝ PRIZVAT DOTKNUTÝCH SPRAVCOV PODZEMNÝCH 
VEDEN( ZA OCELOM VYTÝCENIA L 
IN!INIERSKE SIETE SO ZAKRESLENE LEN INFORMATIVNE, STAVEBNIK JE POVINNÝ PRED ZACATiM ZEMNÝCH PRAC 
ZABEZPECIT ICH PRESNE VYTÝCENIE L 
PRI VÝSTAVBE OBJEKTU MUSIA BYT ZO STRANY DODAVATELA AJ ZHOTOVITELA DODR2ANE VŠETKY PRACOVNE 
A TECHNOLOGICKE POSTUPY PODLAJEDNOTUVICH VÝROBCOV. 

- ZHOTOVITEL JE POVINNĺ' 0 ZISTENÝCH CHYBACH V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII ALEBO VYKONANĺ'CH ZMENACH 
PRI VÝSTAVBE OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII BEZODKLADNE INFORMOVAi PROJEKTANTA ! 

- 	ZHOTOVITEt JE POVINNÝ VŠETKY ZMENY OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM ! 
- 	TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA STUPNI PROJEKTU PRE STAVEBNE POVOLENIE NIE NA REALIZACIU STAVBY ! 

• \\ 

10637 

00:0 • 571 mun 

• \ 	Hitt e 
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• u-a  
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ZOOP. PICLIKTANT: 

MROPV VIVIUCOVAL 

INESTON 

IIESTO SUM 

It<ZOV: 

ViXRES 

PROEM 

IN. \tiara GoGsova 

Pavol časnocha, Ing.arch. Martin Zajac 

Kran Peter 
Hurbanova 2236/51, čadca, PSč  02201 

čadca - Drahošanka (osada Liškovci), č.p. 10672 10673/2 

NOVOSTAVBA PREVADZKY BUFETU 
A DV0J-GARAŽE 

SITUANÝ PLAN 

Architektonicko-stavebne riešenie  

JA 
wft.pmarcluk 	 irdoChnrcluk 

STAV.08JEKT SO 01 	CZ : 	2103 

DAN : 	42021 	FC41110 20 

: COWIE/JAM PRE STAVEENE POVOLENIE 

MEW 

1:200 

OILO D3KUMEIITU: 
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