
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/3957/2021/Ja 	 V Čadci chili 01.02.2022 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o úzetnnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v územnom konani posúdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestneni stavby, 
ktorý dria 17.08.2021 podali 

Ing. Jaroslav Gašperák, Raková 1442, 023 51 Raková 
Alena Gašperáková, Raková 1442, 023 51 Raková 

(d'alej len "navrhovater"), a na záldade tohto posúdenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestneni stavby 

3x rodinný dom + technická infraštruktúra 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. Č. 6756/1, 6756/2, 6756/3, 6756/4 v katastrálnom 
fizemi Čadca. 

Popis stavby: 

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie stavby 3 rodinných domov, spevnených plôch a 
pripojok inžinierskych sieti na pozemkoch register "C" parc. Č. 6756/1, 6756/2, 6756/3, 6756/4 v 
katastrálnom územi Čadca. Rodinné domy sú navrhovand ako prizemné jednopodlainé stavby, 
zastrešené valbovými strechami. Stavby budfi napojené na verejné rozvody inž. sieti: vodovod , 
kanalizácia a el. NN sief. Dažd'ové vody zo striech objektov a spevnených plôch budú odvádzané 
navrhovanou dažd'ovou kanalizáciou do jestvujúceho recipientu. Pristup z miestnej komunikácie 
bude riešený navrhovaným prediženim miestnej komunikácie MK 130.2 na pozemku parc. Č. 6750 
v k.ú. Čadca. 

Objektová skladba povorovanej stavby: 

- 	SO 01 - rodinný dom 1 
SO 02 - rodinný dom 2 
SO 03 - rodinný dom 3 
SO 04 - vodovodná pripojka 
SO 05 - kanalizačná pripojka 
SO 05 - elektrická NN pripojka 
SO 07 - spevnené plochy 
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Pre umiestnenie stavby sa určujii tieto podmienky: 
1. Projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia /d'alej DSP/ bude akceptovaf 

všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité 
posíidenie /§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z./. 

2. V d'alšom stupni PD dodržaf polohové a výškové parametre stavby: 

Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 6756/1, 6756/2, 6756/3, 6756/4 v 
katastrálnom rizemi Čadca tak, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, ktorý je 
sričasfou projektovej dokumentácie a tvorf prflohu tohto rozhodnutia. 

Rodinný dom 1: 
— stavba bude obdižnikového pôdorysného tvaru rozmerov 11,33 x 12,595 m 
— porovnávacia rovina ± 0,000 = ilroveri podlahy I. NP 
— výška okap. hrany strechy +2,650m, výška hreberia strechy +5,850m, výška komina +6,400m 
— objekt bude napojený na inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, el. NN sief 

Rodinný dom 2: 
— stavba bude obetnikového pôdorysného tvaru rozmerov 11,33 x 12,595 m 
— porovnávacia rovina ± 0,000 = firoveri podlahy I. NP 
— výška okap. hrany strechy +2,650m, výška hreberia strechy +5,850m, výška komina +6,400m 
— objekt bude napojený na inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, el. NN sief 

Rodinný dom 3: 
- stavba bude obdižnikového pôdorysného tvaru rozmerov 11,33 x 12,595 m 
— porovnávacia rovina ± 0,000 = riroveri podlahy I. NP 
— výška okap. hrany strechy +2,650m, výška hrebeŕia strechy +5,850m, výška komina +6,400m 
— objekt bude napojený na inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, el. NN sief 

Prediženie miestnej komunikácie MK 130.2: 
- navrhovand je ako spevnená plocha, pojazdná osobnými ako aj náldadnými vozidlami 

zabezpečujricimi zber odpadu, a zásobovanie 
— povrchová riprava bude tvorená asfaltovým bet6nom 
— odvodnenie bude cestným rigolom z betemových tvámic zaristeným do jestvujriceho recipientu 

3. Pred spracovanim d'alšieho stupria PD je potrebné požiadaf o presné vytýčenie všetkých 
podzemných vedenf a zariadení jednotlivých správcov vedeni za ich odborného dozoru, dodržaf 
prislušné STN, ochranné pásma jestvujricich vedeni a ich pripadné pripomienky dal-16 pri vytýčeni. 

4. Sribeh a križovanie s dotknutými jestvujíicimi vedeniami navrhnrif, ak nie je v d'alšich 
podmienkach uvedené inak, v srilade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po 
predchádzajíicom vytýčeni, zdokumentovaf všetky dotknuté vedenia s vyznačenim odstupových 
vzdialenosti od jednotlivých vedeni, resp. miest napojeni. 

5. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenie bude okrem architektonickej časti 
obsahovaf aj časf statické posridenie stavby a tepelno-technické posíidenie stavby. 

6. Dodržaf podmienky Mesta Čadca - referdt dopravy uvedené v závaznom stanovisku 
Č. VD/2403/932/2022MKo zo dria 04.022.2022: 

K stavebnetnu konaniu je potrebne po2iadat' dotknutý organ OR PZ Okresný dopravný inApektorát 
v Čadci o vydanie stanoviska k stavebnému povoleniu a predložif ho spolu s overenou 
projektovou dokumentáciou Mestu Čadca — referátu dopravy.. 

Je potrebné Mestu Čadca — referátu dopravy ako špeciálnemu stavebnému Aradu predložif pre 
d'alši stuperi konania dokumentáciu pre stavebné povolenie. 
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7. Dodržaf podmienky SEVAK, a.s. uvedené v závaznom stanovisku č. 021023659 zo dŕia 7.7.2021: 

Na záujmovej parc. Č. 6756 v k.ú. Čadca sa tohto času nenachádzajú siete v správe a majetku 
spoločnosti SEVAK a.s. 

Upozorŕiujeme, že pre pripojenie novostavby 3 x RD na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu 
nachádzajúce sa v miestnej komunikácii, ktoré sú ukončené pred parc. Č. 6756, musi investor 
podat' „Žiadosf o vyjadrenie k možnosti napojenia na verejný vodovod / verejnú kanalizáciu", 
s priloženou situáciou. Uvedené žiadosti Vám posielame v prilohe listu, spolu s tlačivom „Postup 
žiadatera pri požiadavke na zriadenie pripojenia na VVNK" 

Do PD pre stavebné povolenie dopracovaf: 

- V technickej správe žiadame výpočet množstva potreby vody. 

- Vodovodná pripojka je úsek potrubia spájajúci verejný vodovod PVCDN 100 s vnútorným 
vodovodom RD. Z tohto dôvodu žiadame dopracovaf pozdižny profil VP od bodu napojenia po 
objekt RD. 

- Vodovodnú pripojku navrhnút' v celej dĺžke z materiálu HDPE PE 100, SDR 17, PN 10 D32 
(DN 25). 

- Na základe predloženého výpočtu Vám odsúhlasujeme falcturačný vodomer DN 20. 

- Kanalizačná pripojka je úsek potrubia, ktorýrn sa odvádzajú odpadové z vnútomých 
kanalizačných rozvodov objektu RD až po zaústenie kanalizačnej pripojky so verejnej kanalizácie 
PVC DN 300. Z tohto dôvodu žiadame dopracove pozdižny profil KP od bodu napojenia po 
objekt RD. 

- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložif našej spoločnosti na 
odsúhlasenie. 

8. Dodržaf podmienky SSD, a.s. uvedené vo vyjadreni 6. 202108-UR-0021-1- zo diia 07.09.2021. 

9. Nezasahovat' do vlastnickych, prfp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu ich 
majitera, správcu, neprimerane neobmedzovat' práva a právom chránené záujmy účastnikov 
konania. 

K stavbe sa súblasne vyjadrili dotknuté orgány: 

- 	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; MsÚ Čadca - referát 
dopravy; Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci 

Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania: 

- 	v priebehu konania vzniesli účastnici Pavol Privara a Eva Arendariková pripomienku / požiadavku, 
aby navrhovater pri stavbe (rozšireni komunikácie) nezasiahol do ich pozemku parc. č. 6751, 6752 
a nepoškodil ich plot na hranici pozemkov 

uvedená pripomienka bola akceptovaná a podra predloženej projektovej dokumentácie je 
rozširenie a predĺženie miestnej komunikácie navrhnuté na pozemku parc. Č. 6750 tak, aby nebolo 
zasiahnuté do pozemkov parc. Č. 6751, 6752 

Cdaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou: 
Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou: územný plan Mesta 
Čadca, pričom sú spinené závazné regulativy pre daný urbanistický okrsok 4/BI/1: 
- základná funkcia obytná 
- spôsob zástavby - individuálne rodinné domy,  , strecha sedlová alebo valbová 
- parkovanie a garážovanie riešif na vlastnom pozemku 
- nepripustif hlučni a nehygienické prevádzky 
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Upozornenie: 

územné rozhodnutie má podra § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosf 2 roky odo dria nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestrati však platnosf, ak bude v tejto lehote podaná žiadosf o 
stavebné povolenie predmetnej stavby. 

Toto rozhodnutie stráca platnosf driom, ked' stavebnému Aradu bude doručené oznámenie 
navrhovatera alebo jeho právneho nástupcu o torn, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie 
vzfahuje. 

Odôvodnenie: 

Dria 17.08.2021 podal navrhovater Ing. Jaroslav Gašperák a Alena Gašperáková, obaja bytom Raková 
sAp. 6. 1442, 023 51 Raková návrh na Azemné rozhodnutie na umiestnenie stavby „3x rodinný dom + 
teclurická infraštruktúra" na pozemkoch register "C" parc. č. 6756/1, 6756/2, 6756/3, 6756/4 v 
katastrálnom územi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté Azemné konanie. 

Stavebný Arad oznámil dria 08.09.2021 začatie Azemného konania všetkým známym Ačastnfkom. 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu ndvrhu sAčasne nariadil Astne 
pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na deri 06.10.2021, o výsledku ktorého bol spisaný 
záznam. 

Stanoviská oznámili: 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučnd, a.s.; Msú Čadca - referát 
dopravy; Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v čadci 

Stavebný Arad zaistil vzdjomný sAlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácif 
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie poliadaviek vlastnikov a správcov sietf 
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Očastnici konania: 

Ing. Jaroslav Gašperák, Alena Gašperáková, Eva Arendariková, Ivan Capko, Margita Kováčikovd, 
Viera Koziolová, Pavol Privara, Stefan Privara, vlastnici pozemkov parc. č. CKN 6757, 6784/1, 
14677/1 v k.ú. Čadca 

Námietky Ačastnikov neboli v konani uplatnené. 

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v sírlade so schválenou Azemno-plánovacou dokumentáciou 
pre doticnuté Azemie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje 
všeobecným technickým požiadavkam na výstavbu podra ustanoveni vyhlášky č. 532/2002 Z.z., 
ktorou sa ustanovujA podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných tectinických požiadavkách na stavby užívand osobami s obmedzenou schopnosfou 
pohybu a orientácie. Stavebný Arad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolani: 

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

+$10- ReAej, 

ng. JnGURA 
pri 	tor mesta 
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Priloha pre navrhovatel'a: 

- 	overená projektová dokumentácia pre fizemné konanie /pre navrhovatera/ 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršfch predpisov 
položky 59 pfsm. a ods. 1 vo výške 4x 40.00 E, celkom 160.00 E bol zaplatený. 

Toto rozhodnutie musi byr vyvesené na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledny dal 
vyvesenia je dňom doručenia. 

- Vyvesené dŕia:  	 Zvesené 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie zvesenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

Očastníci konania 
1. Ing. Jaroslav Gašperák, Raková súp. č. 1442, 023 51 Raková 
2. Alena Gašperáková, Raková súp. Č. 1442, 023 51 Raková 
3. Eva Arendariková, Čadečka sflp. č. 2112, 022 01 Čadca 
4. Ivan Capko, Čadečka sítp. č. 2976, 022 01 Čadca 
5. Margita Kováčiková, SNP slap. č. 132/64, 022 04 Čadca 
6. Viera Koziolová, Čadečka sflp. č. 2016, 022 01 Čadca 
7. Pavol Privara, Chalupkova súp. č. 158/26, 022 04 Čadca 
8. 'Stefan Privara, Olcružná sitp. č. 151/34, 022 04 Čadca 
9. vlastnici pozemkov parc. č. CKN 6757, 6784/1, 14677/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra § 36 ods. 4 stavebného zákona 

Doticnuté orgány 
10. MsÚ Čadca, referát dopravy 
11. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku sítp. Č. 4, 022 01 Čadca 
12. Okresný ítrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova slap. Č. 91, 022 01 Čadca 
13. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rická cesta sítp. č. 1960, 010 57 Žilina 
14. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: VOB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestsky (wad Čadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01 
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BILANCIA SPEVNENÝCH PLOCH RD-1 : 
PRISTURCHOONIK - ZAST. PLOCHA 15,00m2 

OKAPOV* CHODNk - LAST. PLOCHA 25,00012 

ODSTAVNA PLOCHA PRE 20A- LAST. PLOCHA 55,00012 

ZAVETRIE ZAST. PLOCHA 3,50-n2 

BILANCIA SPEVNENÝCH PLOCH RD-3 : 
RIRISTUP.CHODNIK - ZAST IPLCCRA35,00m2 

OKAROVV CHODNIK - LAST. PLOCHA 25,00m2 

ODSTAVNA PLOCHA PRE 20A - LAST. PLCCHA 50,00012 
	

ODSTAVNA PLOCHA PRE 20A- ZAST. PLOCHA 110,00012 

ZAVETRIE - ZAST. PLOCHA 4,50012 ZAVETRIE - ZAST. RLOCHA3,501T0 

Konitrukcia vozovicy - NAVRJ-I 

KreilituKcLk WPM 
ASH/TOW Itleit PRE MIA* NISRV 	44111-1 	50 not Sp 73 6161 
SPOKNAd P201NEK KANCNIXIANY 131111.00 PS OP 	 STN 73 smil 
AWALIVO OM PRE Lobo NiSPAI 	4416-11 	60 an SIN 73 6121 
mug* P06183 10101/40861Y 01111.720 PI CI 	 SP 73 6130 

warm zo Meow! 	to 31,564 200 mm gm 738125 
1101VA 20 61106:016MT 	in 31.50. 	250 non SP 738128 

6021260 POW 	 Mk 560 mo 

Ht.Avtiŕ  PROJEKTANT GOLD PROJECT,s.r.o. 

VYPRACOVAL log. Vladimfr Golis 
MIESTO STAVBY čadca, C-KN., 6756/1, 6756/2, 6756/3 

INVESTOR Ing.Jaroslav Ga§perik a Alena Gaiperikov: 

NAZOV STAVBY 3 X RODINNÝ DOM S0-01 - SO-03 
+ TECHNICKA INFRASTRUKTĺIRA 

OBJEICr 
S0-01 - SO-03 -  RODINNÝ DOM 

NAzov vYxRPsSil CELKOVA SITUADIA 

BILANCIA SPEVNENÝCH PLOCH RD-2 : 
PRISTURCHOONIK - LAST. PLOCHA 15,000,2 

OKAPOVÝ CHOONk - ZAST. PLOCHA 25,00m2 
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