
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/3943/2021/Mu 	 V Čadci dria 26.11.2021 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prfslušny podra § 117 zákona 6. 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 stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, 
ktorú podal 

Ščury Invest s.r.o., JUDr. Ladislav Ščury, Mierová 1725, 022 01 Čadca 
(d'alej len "stavebnik"), a na zaklade tohto preskiamania vydáva podra ,g. 66 stavebného zákona 

stavebné povolenie 
na stavbu 

IBV Nová Čadca 4RD/8BJ Čadca, Milošová - Podzávoz 
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. 6. 8974/2 v katastrálnom úzerni Čadca. 

Predmetná stavba bola umiestnená územným rozhodnutim, ktoré vydalo Mesto Čadca pod č.j. 
VD/3193/2021/Mu dŕia 30.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosf &la 31.08.2021. 

Stavebné objektv SO 05 Pristupová komunikácia a spevnené plochy a SO 12 Pripojka NN 
a areálové rozvody nie sú predmetom tohto stavebného povolenia:  
• SO 05 Pristupová komunikácia a spevnené plochy bude riešený v samostatnom konani, ktoré bude 

viest' špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby — Mesto Čadca, referát dopravy. 
• SO 12 Pripojka NN a areálové rozvody bude riešený v samostatnom konani, ktoré bude viesf 

všeobecný stavebný úrad — Mesto Čadca, odd. výstavby, územného plánovania a stavebného 
poriadku. 

Stavba obsahuje: 
Projektová dokumentácia rieši novostavbu štyroch rodinných domov (4 dvojdomy - 8 BJ), 

ktoré nadvazuje na jestvujúcu zástavbu rodinných domov. Každá bytová jednotka je riešená ako 
samostatný celok s vlastným napojenim na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrika). Rodinné 
domy majú rovnakú dispoziciu, pričom dvojdom sa skladá z dvoch rodinných domov, ktoré sú 
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zrkadlovo otočené. Rodinné domy sú rovnaké - nepodpivničené, s jedným nadze:nnym pod 
a využitym podkrovfm. 

Stavebné objekty: 
SO 00 Hrubé terénne úpravy 
SO 01 Rodinny dom typ A,B 
SO 02 Rodinný dom typ A,B 
SO 03 Rodinný dom typ A,B 
SO 04 Rodinny dom typ A,B 
SO 06 Oporné múry 

SO 07 Slaboprúdová pripojka 
SO 08 Oplotenie 
SO 09 Požiarná nádrž 
SO 10 Pripojka vody a areálové rozvody 
SO 11 Pripojka kanalizácie a areálové rozvtx.':. 
SO 13 Aredlové osvetlenie 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. C". 8974/2 v katastrálnom územi Čadca 

podra situácie, ktorá je súčasfou PD podFa vydaného územného rozhodnutia_ 

2. Stavebný objekt SO 05 Pristupová komunikácia a spevnené plochy me je predmetom tohto 
stavebného povolenia a bude riešeny v samostatnom konani, ktoré bude viesf špeciálny stavebný 
Arad pre dopravné stavby — Mesto Čadca, referdt dopravy. 

3. Stavebny objekt SO 12 Pripojka NN a areálové rozvody nie je predmetom tohto stavebného 
povolenia a bude riešený v samostatnom konani, ktoré bude viest' všeobecný stavebný Arad — 
Mesto Čadca, odd. vystavby, územného plánovania a stavebného poriadku. 

4. Kolaudačné rozhodnutie na stavebné objekty povolené v tomto stavebnom povoleni môže byt' 
vydané až po predloženi právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty SO 05 
Pristupová komunikácia a spevnené plochy a SO 12 Pripojka NN a areálové rozvody 

5. Podmienky priestorového umiestnenia stavby dodržat' v zmysle vydaného Azemného rozhodnutia 
VD/3193/2021/Mu zo dria 30.07.2021: 

Rodinné domy typ A, B - stavba bude obeinikového pôdorysu, rozmerov 8,50 x 12,450 m, 
zastavanej plochy 102,96 m2  

SO 01 Rodinny dom typ A, B 
• Bytová jednotka 
• porovnávacia rovina + 0,000 = 450,403 m n.m. je 

bude v úrovni + 9,370 m od porovnávacej roviny, 
• Bytová j ednotka 
• porovnávacia rovina + 0,000 = 451,153 m n.m. je 

bude v úrovni + 9,370 m od porovnávacej roviny, 
SO 02 Rodinny dom typ A, B 
• Bytová jednotka 
• porovnávacia rovina + 0,000 = 453,305 m n.m. je 

bude v úrovni + 9,370 m od porovndvacej roviny, 
• Bytová jednotka 
• porovnávacia rovina + 0,000 = 454,055 m n.m. je 

bude v úrovni + 9,370 m od porovnávacej roviny, 
SO 03 Rodinny dom typ A, B 
• Bytová jednotka 

✓ úrovni podlahy I. NP, výška hreberia strechy 

✓ úrovni podlahy I. NP, výška hreberia strechy 

✓ úrovni podlahy I. NP, výška hreberia strechy 

✓ úrovni podlahy I. NP, výška hreberia strechy 

• porovnávacia rovina + 0,000 = 452,555 m n.m. je v úrovni podlahy I. NP, výška hreberia strechy 
bude v úrovni + 9,370 m od porovnávacej roviny, 

• Bytová. jednotka 
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porovnávacia rovina ± 0,000 = 451,805 m n.m. je v úrovni podlahy I. NP, výška hreberia strechy 
-t-' bude v úrovni + 9,370 m od porovnávacej roviny, 

SO 04 Rodinný dom typ A, B 
• Bytová jednotka 
• porovnávacia rovina ± 0,000 = 450,453 m n.m. je v úrovni podlahy I. NP, výška hreberia strechy 

bude v úrovni + 9,370 m od porovnávacej roviny, 
• Bytová jednotka 
• porovnávacia rovina + 0,000 = 449,703 m n.m. je v úrovni podlahy I. NP, výška hreberia strechy 

bude v úrovni + 9,370 m od porovnávacej roviny, 

6. Napojenie na el. energiu bude riešené v samostatnom konani na základe vyjadrenia 
Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina č.j. 4300144886 zo dria 07.04.2021, ktoré nevydalo 
zamietavé stanovisko, ale v súčasnej dobe vyhodnocuje danú lokalitu. 

7. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v 
stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmú byf vykonané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu. 

8. Pri uskutočriovani stavby je potrebné dodržiavaf predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických nariadenf a dbaf o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

9. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

10. Stavba bude dokončená do piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

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

12. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budú likvidované na pozemku stavebnika tak, aby 
nepoškodzovali susedné pozemky a nehnuternosti. 

13. Dažd'ové vody zo stavby a spevnených plôch budú čiastočne odvedené na pozemku investora 
a čiastočne do cestného rigolu. Budú navrhnuté a zrealizované na základe vypracovaného 
hydrogeologického posudku. Ku kolaudačnému konaniu stavebnik predloži stavebnému úradu 
doklad o odbomom zhotoveni odvodriovacieho zariadenia. Čiastočne budú dažd'ové vody zaústené 
do cestného rigolu, pričom stavebnik pozdiž miestnej komunikácie vytvori povrchové 
odvodriovacie zariadenie, ktoré bude kapacitne vyhovovat pre odvedenie jestvujúcich aj novo 
vzniknutých dažd'ových vôd. Vyriešený a kapacitne posúdený bude celý úsek odvodnenia až po 
vyústenie do potoka. 

14. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesf stavebný 
dennik a tento predložif stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 

15. Na stavbu budú použité stavebné výrobky spiriajfice podmienky osobitných predpisov. 

16. Strešná konštrukcia bude opatrená učinnými lapačmi snehu podra typu použitej krytiny. 

17. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie 
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávaf geodetické a kartografické 
činnosti. 
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18. Stavebnik je povinný označif stavenisko s uvedenim potrebných Adajoy o stavbe a Ačastniko 
výstayby - § 43i ods. 3 pism. b/ stayebného zákona. 

19. Stavebnik pred začatfm stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedenf 
a zariadeni, ich pripadml ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

20. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému úradu termin začatia stavby. 

21. Pred realizáciou spevnenej plochy určenej na umiestnenie stojiska pre zberné nádoby na 
komunálny odpad a triedený odpad, odkonzultovaf realizáciu s Mestom Čadca, odd. životného 
prostredia a odpadového hospodárstva. 

22. V pripade realizácie oplotenia zo severovýchodnej strany pozemku navrhovatera, odkonzultovaf 
umiestnenie oplotenia s Mestom Čadca, referátom dopravy (oplotenie musi byf umiestnené tak, 
aby nedošlo k zúženiu pripravovanej miestnej komunikácie). 

23. Dodržaf podmienky — Mesto Čadca, referát dopravy VD/41992/3520/2021/Gr zo cilia 23.07.2021 
• Z dôvodu kapacitného navýšenia dopravy v dotknutom území, riešif aj rozširenie vozovky 

pristupovej komunikácie MK 170 min. v Aseku pozemku stavby (cca 60 m) na 5,5 m 
• Pre Ačely staveništnej dopravy žiadame posúdif stavebný stay MK 170 a v pripade potreby 

spevnif, resp. opravif miesta so slabou konštrukciou vozovky, resp. zúženim (v mieste meandra 
miestneho potoka). Uvažovaf s dopravou nákladných vozidiel do 30 t. 

• Pozdiž MK vytvorif povrchové odyodŕiovanie zariadenia, ktoré budil kapacitne vyhovovaf pre 
odvedenie jestvujúcich aj novo yzniknutých dažd'ových vôd. Vyriešie a kapacitne posúdif celý 
Asek odvodnenia až po vyústenie do potoka. 

• Upozorŕiujeme na nepresnosti — dažd'ovú kanalizáciu v dotknutom územi nernáme. 
Z dokumentácie nie je zrejnié čo je vonkajšie parkovisko, a kde je vedený chodnik 1,4 m a kde je 
chodnik 1,5 m 

• Vzhradom na oplotenie areálu oplotenfm výšky cca 2,0 m je nutné preukázaf rozhrady 
v križovatke 

• Na parcelu CKN 8974/2 v k.ú. Čadca nie je zriadený vjazd z MK 17, treba ho pre stavenisko 
vytvorif a rešpektovaf jestvujAcu priekopu, následne riešif trvalý stay. 

24. Dodržaf všetky podmienky spoločnosti SeVaK a.s. Žilina uvedené v stanovisku 021034212 zo 
diia 07.10.2021: 

• S yydanim stavebného povolenía pre stavbu „IBV- Nová. Čadca s pripojkami inžinierskych sieti" na 
parc.č. 8974/2 v k.ú. Čadca sAhlasime za podmienky, že pred podanim žiadosti o body napojenia na. 
VV a žiadosti o yodovodné pripojky bude záujmová. parcela C. 8974/2  rozdelená a každý rodinný dom 
(SO 01 SO 04) bude mat' samostatml parcelu. 

• Pred zahájenim zemných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie inžinierskych sieti ich správcami. Pri 
realizácii pripojok žiadame dodržaf všetky p 1 atné STN týkajíice sa inžinierskych sieti a pásma 
ochrany inžinierskych sieti §19 zákona 6.442/2002 Zb.z. 

K vodovodným pripojkám a k spoločnej kanalizačnej pripojke mame podl'a vníitropodnikových pravidiel 
nasledovné pripomienky: 

• Potrebu a kvalitu pitnej vody pre zisobovanie jednotlivých nehnuternosti zabezpečfme iba do kapacity 
vodovodnej siete a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka plati tiež pri použIti tlakových 
splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotechnickych zariadeni. 
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Odsdhlasujeme materiál vodovodných pripojok HDPE 100 SDR 11, PN ĺ  D32x.3,0 mm (DN 25 mm). 
• Vodovodné pripojky požadujeme viest' v min. sklone 3 %O. Potrubie VP uložif do nezamŕzajdcej hibky. 
• Fakturačné vodomery dodá naša spoločnosf. Vodomery budd osadené vo vodomern 'ych zostavách na 

ráme typ SEVAK, a. s. Na základe osadeného vodomeru bude vykonávaná fakturácia vodného a 
stočrao od dátumu realizácie pripojok. 

• Podružrié meradlá, ktoré budd osadené na vodovodných pripojkách v jednotlivých bytových jednotkách (8 
ks) neuznávame ako fakturačné meradlá. Tieto meradlá si zabezpeči investor na vlastné náldady a budd 
sldžif iba ako podružné meradlá, ktoré budd sldžif na rozačtovanie medzi dotknutými osobami. 

• Odsdhlasujeme bet6nové vodomerné šachty 1200x1200/1800 mm, so vstupným kominom 600x600 mm -4 
ks. Upozorŕiujeme, že vstupný komin musi byt' minimálnej výšky 400 mm, so osadenou kapsovou 
stdpačkou. Zvislé vzdialenosti stdpačiek vo VS musia zodpovedat' požiadavkárn BOZ (300 mm). Stdpadlá a 
dno vo VŠ realizovaf s protišmykovou dpravou. Pre zabezpečenie nezarrizajdcej hĺbky musia byt šachty v 
teréne osadené tak, že budd z9sypané až po horrid drovefi vstupného komina. 

• Spoločnd kanalizačnd pripojku odsdhlasujeme z materiálu PVC SN 8 DN 200 mm a PVC SN 8 DN 150 mm. 
Revima šachta bet6nová DN 1000 mm (KM) bude osadená vo vzdialenosti 3,9 m od napojenia na verejnd 
kanalizáciu PVC DN 300 mm. Do verejnej kanalizácie zadstit' len splaškové odpadové vody. 

• Lôžko a obsyp vodovodného potrubia musi byt' zrealizovany pieskom resp. štrkopieskom s 
verkost'ou zŕn max. 8mm. 

• Vlastné (ostré) dopojenie navrhovanych pripojok na rozširenie VV a osadenie vodomerov do VŠ, bude 
možné až po vybudovani, stavebnom ukončeni, skolaudovani, po dspešnych tlakovych skdškach 
vodovodu, vyhovujiacich rozboroch kvality vody v potrubi a podpisani zmluvy o prevádzkovani VV 
medzi zainteresovanymi stranami 

• Samotné napojenie na verejný vodovod je podmienené podanim žiadosti o vyjadrenie k bodom 
napojenia na VV, tiež žiadosti o zriadenie vodovodných pripojok a podpisom rndúv na dodávku pitnej 
vody. Tlačivá a potrebné informácie pre zriadenie VP poskytne prislušny zamestnanec SEVAK a.s., na 
Zákaznickom centre. 

• Samotné napojenie na verejnd kanalizáciu je podmienené vybavenfm ,s,Ziadost' o zriadenie kanalizačnej 
pripojky". Tlačivá a potrebné informácie pre zriadenie KP poskytne prislušný zamestnanec Sevak a.s., v 
Zdkamickom centre Sevak. Pred realizáciou bude iwatvorená zmluva o odvádzani odpadových vôd. 

• Zadstenie kanalizačnej pripojky do verejnej kanalizácie vykonajd pracovnici našej spoločnosti z 
materiálov použivaných v podmienkach našej spoločnosti a v sdlade s odsdhlasenými parametrami. 
Upozorŕiujeme, že akákorvek zmena v PD musi byt' vopred odsdhlasená. 

• Vykonávat' zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nie je cudzim dovolené. 
Tieto zásahy môžu vykondvaf len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu a kanalizácie! 

• Tlakovd skdšku vodovodnej pripojky zrealizovat' podra STN EN 805 a skdšku vodotesnosti 
kanalizačnej pripojky zrealizovat' podra STN EN 1610. Celá kanalizačná pripojka musi byt' 
vybudovaná ako vodotesná. 

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

K rozšireniu verejného vodovodu mánie podia vnútropodnikových pravidiel nasledovné pripomienky: 

Rozširenie vodovodu odsdhlasujeme z materiálu PE-HD 100, SDR 17, PN 10 D 90x5,4 mm (vndtorný 
profil 80 mm). Spájanie vodovodného potrubia realizovat' elektrotvarovkarni. 
Lôžko a obsyp vodovodného potrubia musi byt' zrealizovaný pieskom resp. štrkopieskom s 

verkosfou zŕn max. 8mm. 
• Vodovod, ktory bude vybudovany v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujaceho systému, 

považujeme za rozširenie verejného vodovodu. V sdlade s ustanovenim Zákona Č. 595/2003 Z.z. 0 dani z 
prijmov je toto rozširenie zhodnotenfm majetku našej spoločnosti bez vaiiku nového vlastnickeho práva k 
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prislušnému rozšireniu. Z uvedeného dôvodu žiadame pred vydanim „Stavebného povolenia" uza 
Zmluvu o budúcej kúpnej Liuluve na rozširenie vodovodu medzi investorom stavby a našou spoločnosfo 

• Trasu verejného vodovodu pož'adujeme viesf po verejných pozemkoch, ktoré sú prfstupné pre 
mechanizmy SEVAK a.s. V pripade, že sa jedná o súkromné pozernky, je potrebné vybavit' do doby 
realizácie stavby pisomný salas vstupu na pozemok. 

• Pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany a za účelom zriadenia pásma ochrany verejného vodovodu v 
súlade s § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame zriadif na všetky pozeinky v trase verejného vodovodu 
vecné bremeno v prospech našej spoločnosti. 

• Počas stavebných prác je investor verejného vodovodu povinný prizývaf ku kontrole vykonaných prác 
(18žIo a obsyp, montáž potrubia, armatúr, upevnenie a preskušanie vyhradávacieho vodiča, k tlakovým 
skuškam vodovodu, osadeniu orientačných tabuliek, odkontrolovanie funkčnosti poklopov na 
armatúrach, šachtách) ako odborný technický dohrad buduceho prevádzkovatera zamestnanca našej 
spoločnosti (majstra HS vodovody, HS špeciálne činnosti). Ku kontrole žiadame k nahliadnutiu 
predložif aktuálne vyjadrenia SEVAK a.s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej 
právoplatné stavebné povolenie, podra ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie stavby. 

• výsledku skušok je povinný zhotoviter investora napfsaf záznam do stavebného dennika a nechat' ho 
potvrdif podpisom majstra SEVAK. Tento, bude slúžif ako podklad pre vydanie porealizačného 
vyjadrenia k stavbe. V pripade nerešpektovania povinnostf investora uvedených v tomto a ostatných 
bodoch vyjadrenia nedáme súhlas k vydaniu uživacieho povolenia. 

• Pred kolaudačným konanim investor stavby požiada SEVAK o vydanie porealizačného 
vyjadrenia. Súčasfou žiadosti buck' k6pie zápisov zo stavebneho dennika, zápis o odovzdani stavby 
medzi investorom a zhotoviterom podpisaný investorom, zhotoviterom a SEVAK-om ako 
budúcim prevádzkovaterom a geodetické zameranie stavby, odsahlasené správcom GIS-u SEVAK 
a.s.. Kladné porealizačné vyjadrenie bude slúžif ako vyjadrenie SEVAK, a.s. ku kolaudácii stavby 
vodovodu. 

• V rámci napojenia rozšfrenia verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod je investor povinný v 
tomto mieste osadif posúva posúvadlový uzáver a uzAver wavrief. Investor je zodpovedný za to, že 
uzáver bude počas celého obdobia výstavby vodovodu umvretý až do doby jeho odovzdania SEVAK. 
Pred tým môže byt' uzAver krátkodobo otvorený len so suhlasom SEVAK na základe objednávky, 
výhradne za uč'elom tlakovej skušky, preplachu a odberu vzorky vody. 

• V pripade porušenia povinnosti investora uvedených v bode 25. a zistenia neoprávneného zásahu 
na zariadeniach verejného vodovodu, resp. zistenia neoprávneného odberu vody je SEVAK 
oprávnený požadovaf od investora stavby zmluvnú pokutu v súlade so zmluvou o budúcej kúpnej 
zmluve. 

• Prepojovacie práce na jestvujúci verejný vodovod je nutné dohodnuf min. 30 dni vopred na 
SEVAK a.s. na Stredisku HS vodovody. Tieto buck' vykonané za našej účasti na základe pfsomnej 
obj ednávky. 

• Do 15 dni od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia žiadame odovzdat' prislušné 
doklady v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

• Vlastné (ostré) dopojenie rodinných domov na predmetné rozširenie verejného vodovodu bude mohlé 
až po podpisani kúpnej zmluvy na stavbu vodovodu a po odovzdanf všetkých náležitosti k zmluve. 
Podmienky pre realizáciu vodovodných pripojok a montáž vodomerov vo vodomemých šachtách buck' 
stanovené až po odovzdani verejného vodovodu SEVAK-u. 

25. Dodrž'af podmienky Obvodného úradu ŽP v Čadci 
• Odpad bude zhromažd'ovan 'y tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podra potreby zabezpeči 

jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie. 
• Nevytižité odpady buck' zneškodnené skládkovanim na skládke, ktorá má udelený súhlas na 

prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 pism. a) zákona o odpadoch, prip. integrovane povolenie. 
• Ku kolaudácii stavby investor predloži relevantné doklady od dodávatera stavby o spôsobe 

zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác. 
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Investor ( alebo dodávater) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby 
v súlade s vyhláškou MŽP SR 6. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajd niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradif podra platného Katal6gu odpadov 

• Odpad- výkopová zemina je potrebné odovzdaf len osobe, ktorá má na to povolenie a prevádzkuje 
miesto na to určené v zmysle § 97 ods. 1 pism. d) zákona o odpadoch. 

• Výkopovú zeminu je možne využif na terénne dpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. 
Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byf využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za 
odpad a musi byf s nim naložené v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom pripade sa takéto 
konanie povoruje za porušenie ust. zákona o odpadoch. 

• staltu umiestnif tak, aby prfp. vzrastlá zeleŕi zostala čo najviac zachovaná a počas stavebných prác 
dbat' na ochranu okolitej zelene, 

• v pripade potreby výrubu drevin, PD pre vydanie SP dopinif o inventarizáciu drevin určených na 
výrub podra vyhl. 6.170/2021, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prfrody a krajiny; na výrub 
drevin sa podra § 47 ods.3 zákona o ochrane prirody a krajiny vyžaduje sdhlas orgánu ochrany 
prirody, 

• PD pre vydanie SP dopinif o sadové dpravy stavieb, na výsadby prednostne použif pôvodne 
(domáce) druhy drevin, 

• na výsadby nepouživaf invázne druhy drevin a rastlin ako sú napr.: sumach pilkový, javorovec 
jaseriolistý, pajaseii, žliazkatý, pohánkovec japonský, astra novobelgická, astra novoanglická, atd'., 

• na kominové teleso objektov namontovaf mrežu o vellosti oka maximálne 5x5 cm z dôvodu 
zamedzenia pristupu pre nočné livočichy (sovy a pod.), 

• prebytočnd výkopovd zeminu neukladaf do aldvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby 
nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu pripadných biotopov eur6pskeho alebo národného významu, 
v pripade, že prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovaf ju na 
riadenej skládke TKO. 

26. Na základe posddenia projektanta stavby je pred realizáciou základových prác nutné vypracovaf 
geologické a hygrogeologické posúdenie. 

27. Pri uskutočŕiovanf stavby uskutočnenia stavby s potrebnými plochami zariadenia staveniska, 
dopravným napojenim staveniska a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu minimalizovaf negativne 
vplyvy uskutočriovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby. Pri návrhu dbat' v čo 
najvačšej miere na ochranu existujíicej zelene a okolitých stavieb. 

28. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Za odborné vedenie uskutočŕiovania stavby bude 
zodpovedaf dodávaterská organizácia. Stavebnik najneskôr do 15 dnf od ukončenia výberového 
konania oznámi stavebnému úradu dodávatera stavby. 

29. Stavebnik je povinný dodržaf podmien.ky  vyjadrenia spoločnosti SPP Distribúcia a.s., Bratislava 
č.j. TD/NS/0679/2021/Ki zo dfia 19.07.2021: 

Všeobecné podmienky: 
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatfm vykonávania iných činnosti je stavebnik 

povinný požiadaf SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadeni prostrednictvom 
online formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D www•SPD-distribucia.sk  (časf E-služby), 

• v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadeni, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadeni do rozsahu 
100 m bezplatne, 

• stavebnik je povinný zabezpečif pristupnosf plynárenských zariadeni počas realizácie stavby z 
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadeni, najrna výkonu kontroly prevádzky, 
alržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skdšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 
plynárenských zariadenf, 
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• stavebnik je povinný umožnif zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realiz 
činnosti v ochrannom pásme plyndrenských zariadeni, 

• stavebnik je povinný oznámif začatie prác v ochrannom pásme plyndrenských zariadern 
prostrednictvom online formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.soo-distribucia.sk  
(časf E-služby) najneskôr 3 pracovné 

• dni pred zahájenim plánovaných prdc. V pripade neoznámenia začatia prdc upozorňujeme, že SPP-
D môže podaf podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie 
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložif podFa 
ustanoveni Zdkona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- e, 

• stavebnik je povinný realizovaf zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na kaldu stranu 
od obrysu nizkotlakového (d'alej ako „NTL") plynovodu a stredotlakového (d'alej ako „STL") 
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (d'alej ako „VTL") 
plynovodu, až po predchddzajucom vytýčeni týchto plyndrenských zariadeni, a to výhradne ručne, 
bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatmosfou, za dodržania STN 73 3050, a to 
pokiar sa jednd o výkopové, ako aj bezvýkopové technol6gie, 

• pred realizáciou akýchkorvek prdc vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každa stranu od obrysu 
NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, 
iným spôsobom ako ručne, je stavebnik povinný v mieste križovania s plyndrenským zariadenim (a 
ak ku križovaniu nedochádza, v mieste približenia k plyndrenskému zariadeniu) obnažif 
plyndrenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia 
plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) 
zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliternou prilohou tohto 
stanoviska, 

• v pripade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 
plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovaf výhradne ručne alebo bezvýkopovou 
met6dou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebnik je povinný predložif SPP-D 
realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadaf o stanovenie podmienok na vykonávanie 
takýchto prdc, 

• vykonávanie zemných prdc bezvýkopovou met6dou bez ručne kopaných kontrolných sond vo 
vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

• ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebnik je povinný 
kontaktovaf pred zasypanim.  výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email:  
jozef.kvasnicaspp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej ffilie; výsledok kontroly bude 
zaznamenaný do stavebného dennika, 

• pristup k akýmkorvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 
prisne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzfahuje vydané povolenie SPP-D, 

• stavebnik je povinný zabezpečif odicryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej 
doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

• stavebnik nesmie bez suhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovaf také terénne Apravy, ktoré 
by zmenili jeho doterajšie krytie a hibku uloženia, v pripade zmeny firovne terénu požadujeme 
všetky zariadenia a poklopy plyndrenských zariadeni osadif do novej firovne terénu, 

• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musi byf ihned' 
ohldsené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesf k vážnemu 
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

• upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých pripadoch poškodenia plyndrenských zariadeni podat' 
podnet na Slovenskú obchodnu inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložif podra ustanoveni 
Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- E až 150 000,- E, poškodenim plynárenského 
zariadenia môže dôjsf aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podra § 284 a § 285, 
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.; pripadne trestrao činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného 
zariadenia podra § 286, alebo § 288 zákona 6. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

• stavebnik je povinný pri realizácii stavby dodržiavaf ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne závazných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené 
v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadeni a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 01, 

• stavebnik je povinný rešpektovaf a zohradnif existenciu plynárenských zariadeni a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

• stavebnik je povinný pri súbehu a križovani navrhovaných vedeni s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržat' minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

• v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebnik nesmie bez súhlasu prevádzkovatera distribučnej 
siete v ochrannom pásme plynárenských zariadeni vykonávaf činnosti ako ani umiestŕiovaf 
stavby, kontrolne šachty, trvale porasty a pod., 

• v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebnik nesmie bez súhlasu prevádzkovatera distribučnej 
siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadeni umiestŕiovaf stavby, 

30. Pred zásahom do miestnej komunikácie (položenie inžinierskych sieti), resp. verejného 
priestranstva je stavebnik povinný požiadaf Mesto Čadca, referát dopravy o povolenie na zvláštne 
užívanie miestnej komunikácie, resp. o rozkopové povolenie, v ktorom mu budú dané podmienky 
na spätnú úpravu miestnej komunikácie. Povrchové vody zo spevnenej plochy likvidovaf tak, aby 
nespôsobovali škody na susedných pozemkoch a stavbách. Verejné priestranstvo po každom 
znečisteni, dôkladne očistif . 

31. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžif iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch v súvislosti 
s výstavbou objektu je stavebnik povinný pred realizáciou vyžiadaf si súhlas Ms0 v Čadci, odd. 
ekonomické a správy majetku. 

32. Stavebnými pracami nezasahovaf do vlastnickych, pip. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovaf práva a právom chránené 
záujmy ačastnikov stavebného konania. 

33. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do pôvodneho stavu a 
prfpadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o 
náhrade škody. 

34. Stavebnik je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov a o zmene a dopinenf niektorých zákonov predložif ku kolaudácii stavby 
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou. 

35. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Projektovti dokumentáciu vypracoval: 
DRAFT STUDIO, s.r.o, Moyzesova súp. 6. 12, 010 01 Žilina — Ing. arch. Pavol Brna 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 
CKN 8974/2 v k.ú. Čadca — trvalý trávny porast 
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, pod č.j. OU-CA-PL01-2021/011324-002 zo dria 
20.10.2021 - Rozhodnutie o trvalom odriatf pornohospodárskej pôdy — odnimaná výmera 1256 m2 
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Rozhodnutie o nimietkach tíčastnikov konania: 
V priebehu stavebného konania neboli zo strany účastnikov konania vznesené žiadne námietky 

ani pripomienky k navrhovanej stavbe. Pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a boli 
zahrnuté do podmienok pre uskutočnenie stavby. 

Stavba nesmie byt' začatá pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf v zmysle § 52 
ods. 1 zákona 6. 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. 

Predmetná stavba bola umiestnená územným rozhodnutfm, ktoré vydalo Mesto Čadca pod č.j. 
VD/3193/2021/Mu dria 30.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosf dria 31.08.2021. 

Stavba je v súlade s platným Ozemným plánom mesta Čadca, jeho závaznými regulatívmi, 
ktoré boli schválené uznesenfm Mestského zastupiterstva Mesta Čadca 6. 96/2007 zo dria 27.07.2007. 
Stavba sa v zmysle Územného plánu mesta Čadca umiestriuje v urbanistickom okrsku s označenim 
3/BI/3 — plochy 'rodinných domov. 

OD6VODNENIE 

Na žiadosf stavebnika: Ščury Invest s.r.o., JUDr. Ladislav Ščury, Mierová 1725, 022 01 
Čadca, Mesto Čadca, ako prislušný stavebný Arad podFa § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znenf, v súlade s § 61 ods.1 stavebného 
zákona oznámilo začatie stavebného konania o povoleni stavby „IBV Nová čadca 4RD/8BJ Čadca, 
Milošová — Podzávoz" na pozemku register "C" parc. č. 8974/2 v katastrálnom územi Čadca. 

Nakorko na susednom pozemku p.č. CKN 8975/2 v k.ú. Čadca nie je založený LV, 
potencionálnym vlastnikom bolo oznámenie doručuje verejnou vyhláškou § 61 ods. 4 stavebného 
zákona. Oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 &if na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Predmetná stavba bola umiestnená územným rozhodnutim, ktoré vydalo Mesto Čadca pod č.j. 
VD/3193/2021/Mu dria 30.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosf dria 31.08.2021. 

Na prerokovanie žiadosti bolo nariadené ústne konanie spojené s miestnym zisfovanfrn na deň  
14.09.2021. Očastnici konania, ako aj dotknuté orgány boli poučeni, že do podkladov rozhodnutia 
môžu nahliadnuf na stavebnom úrade najneskôr pri ústnom konani, inak sa na ne neprihliada. 

Zo strany ffčastnika konania neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky. Podmienky 
dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo 
výroku rozhodnutia. 

V konanf bolo zistené, že uskutočnenfm stavby a jej buclucim užívanfm nie sú a ani nebudú 
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastnikov konania. 

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

Stavebný Arad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
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Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Čadca, jeho závaznými regulativmi, 
ktoré boli schválené uznesenim Mestského zastupiterstva Mesta Čadca č. 96/2007 zo dria 27.07.2007. 
Stavba sa v zmysle Územného plánu mesta Čadca umiestŕiuje v urbanistickom okrsku s označenim 
3/BI/3 — plochy rodinných domov. 

POUČENIE 

Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podaf do 15 dni odo dŕia jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: 
Mestský úrad, oddelenie dopravy, OP a SP, Namestie slobody 30, 022 01 Čadcal. Toto rozhodnutie nie 
je možné preskúmaf súdom podra zákona 6. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona č. 
424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. 

ng. M ć6 GURA 
prim tor mesta 

Priloha: overená projektová dokumentácia — pre stavebnika 

Doruči sa: 
Účastnici konania 
1. Ščury Invest s.r.o., Mierová súp. 6. 1725, 022 01 Čadca 
2. Gabriela Križková, Podzávoz 2722, Čadca 
3. Helena Nečedová, Podzávoz, Čadca 
4. Renáta Ščuryová, Dukelských hrdinov slap. 6. 3113/9, 022 01 Čadca 
5. Vlastnici pozemku CKN 8975/2 v k.ú. Čadca 
6. DRAFT STUDIO, s.r.o, Moyzesova súp. 6. 12, 010 01 Žilina 
7. Mesto Čadca, v zastúpeni primátorom, Námestie slobody súp. 6. 30, 022 01 Čadca 

Nakorko na susednom pozemku p.č. CKN 8975/2 v k.ú. Čadca nie je založený LV, 
potencionálnym vlastnikom sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods. 2 
stavebného zákona. Rozhodnutie musi byf vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského 
úradu v Čadci. 

Dotlknuté orgány 
8. ENGIE SERVICES a.s., Kysucká cesta súp. 6. 16, 010 01 Žilina 
9. Mesto čadca, referát dopravy 
10. Mesto Čadca, referát ŽP 
11. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku súp. č. 4, 022 01 Čadca 
12. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
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13. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta síip. 6. 1960, 010 57 žilina 
14. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. 6. 1, 010 01 žilina 
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sap. 6. 44, 825 19 Bratislava 
16. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke slap. 6. 2927/8, 010 47 žilina 

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

VYVESENt DŇ'A.  	ZVESENt DŇA. 	  

 

_ 

MESTO Č,'ADCA 
go- 

Pečiatka a pod is orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Správny poplatok podl'a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znenf neskoršich predpisov položky 60 pism. g 
vo výške 800.00 E bol zaplatený.  
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Elankové spojenie: VOB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	č. 6.: 7224-322/0200 	Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestský arad Čadca, Námestie slobody 30, PSč: 022 01 
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