
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/3968/2021/Ja 	 V Čadei dňa 30.11.2021 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný ítrad prislugný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o fizetnnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorgich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom ítzemnom a stavebnom konani preskumal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadose o 
stavebné povolenie, ktorít dria 18.08.2021 podali 

Martin Murčo, Rumančekova 858/32, 821 01 Bratislava, 
Roman Zajac, M. §inskčho 1114/1F, 010 07 Žilina 

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

stavebne povolenie 

v spojenom územnom a stavebnom konani 

na stavbu 

Rekreačmi chata 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. Č. 13370/2,13401 v katastrálnom ítzemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia riegi vystavbu rekreačnej chaty na pozemkoch register "C" parc. Č. 
13370/2,13401 v katastrálnom ítzemi Čadca. Navrhovaný chata bude om bude nepodpivničená, 
s jednym nadzemným podlažim a obytnym podkrovim. Jedná sa o murovanta stavbu, celkových 
pôdorysnych rozmerov 9,8 x 12,5 m, zastrešená bude sedlovou strechou. Pristup bude riegený 
navrhovanym vjazdom z miestnej komunikácie MK 033.5 (parc.č. 13371/1). Napojenie stavby na 
elektriclal energiu bude riegené prekládkou jestvujíicej zemnej elektrickej pripojky. Zásobovanie 
vodou bude z jestvujítcej studne. Odkanalizovanie splagkových vôd bude do navrhovanej žumpy. 
Dažd'ová voda bude zaítstená do vsakovacfch blokov na pozetnku investora. Jestvujítca chata sítp. 
Č. 5382 bude odstránená. 

Ažitková plocha RD: 	123,92 m2  

()bjektová skladba povol'ovanej stavby: 

SO 01 - rekreačná chata - novostavba 
SO 02 - kanalizačná pripojka a žumpa 
SO 03 - spevnená plocha a vjazd 
SO 04 - elektrická pripojka - rekonkrukcia 
SO 05 - odstránenie jestvujíicej chaty súp .č. 5382 
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" pare. Č. 13370/2, 13401 v katastrálnom fizemi 
tadca tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je stčasfou projektovej dokumentácie 
a tvori prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery: 

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 9,8 x 12,5 m a bude umiestnená : 

1,30 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 13402/1 
1,05 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 13370/1 
0,845 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 13371/1 

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

&oval okapovej hrany sedlovej strechy bude v trovni +3,5110 m od porovnávacej roviny 

troveri hrebeŕla sedlovej strechy bude v trovni +7,040 m od porovnávacej roviny 

troveil upraveného terénu bude -0,360 m až -2,650 m od porovnávacej roviny. 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

zásobovanie vodou - je ridené navrhovaným novým vodovodným potrubim HDPE DN 32 
z jestvujíicej studne 

odvádzanie splaškových ved - je riešené navrhovaný kanalizačným potrubim PVC DN 150 do 
nepriepustnej plastovej žumpy 

napojenie na elektrickú energiu - bude zabezpečené prekládkou jestvujtcej zemnej elektrickej 
pripojky, ktorá bola zriadená z bet. stipa NN siete umiestneného na pozemku stavebnika 

4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorn 
vypracoval Ing. Milan Kožák, 023 57 Podvysoká 441 a ktorá je prilohou tohto rozhodnutia, 
ptipadné nneny nesmt byt' uskutočnen6 bez predchadzajtceho povolenia stavebn6ho tradu. 

5. Pri uskutočriovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajace sa bezpečnosti práce a 
technických zariadeni, predov§etkým vyhlá§ky 6. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi stvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbaf na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 

6. Pri stavbe buck' dodrland ustanovenia vyhlá§ky Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o v§eobecných technických požiadavkdch na výstavbu a o v§eobecných technických požiadavkách 
na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujt 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislu§né technické normy. 

7. Počas výstavby budt dodržané v§eobecné technické požiadavky na uskutočŕiovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

8. Stavba bude dokončend najneskôr do 3 rokov odo &la nadobudnutia pravoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

9. Na stavbu budt použité stavebné výrobky, ktoré spiliajú 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 Adajov o stavbe a fičastnfkoch výstavby. 

12. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni 
a zariadeni, ich pripadnt ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 
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13. Stavebník je povinný oznámie stavebnému úradu termín začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočŕiovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávaf Ing. Eubomir Šimún, 
Bystrička 526, 038 04 Bystrička a bude zodpovedný za odborné vedenie uskutočriovania stavby. 

15. Dodržať  podmienky Mesta Čadca - referátu dopravy uvedené v závaznom stanovisku Č. 
VD/49470/2021/MKo zo diia 16.11.2021: 

- 	Vjazd na pozemok stavebníka bude z miestnej cesty MK 033.5 nachadzajncej sa na pozemku 
6. CKN 13371/1 v k. ú. Čadca, vedenej v technickej evidencii miestnych ciest Mesta Čadca. 

- 	Napojenie vjazdu bude v nivelete miestnej cesty. 
- Stavebník na vlastnom pozemku vytvorí dostataný počet odstavných a parkovacích plôch, ktorý 

musí zodpovedaf slovenskej technickej norme STN 73 6110/Z2 Projektovanie miestnych 
komunikácii Zmena 2 v sulade s STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel. 

- 	Stavebník je povinný zachovaf jestvujnce odvodnenie miestnej cesty. 
- 	Povrchové vody z vjazdu, spevnených plôch a vlastného pozemku nesmú byt' vygnšfané na teleso 

miestnej cesty, tak aby nedošlo k ich podmáčaniu. 
- 	Oplotenie a ostatné stavebné objekty realizovaf vo vzdialenosti minimálne 1 m od okraja vozovky 

miestnej cesty, tak aby nebrdnilo výkonu zininej ildržby. 
- Pri stavebnej činnosti ani iným spôsobom v zmysle § 9 ods. 4 a ods. 5 cestného zákona 

neznečisfove a nepoškodzovaf dotknutú pozemnú komunikáciu a bezodkladne čistif zametaním 
alebo poškodenie odstránif. V prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie, je nutné bez 
priefahov zabezpečif okamžitú nápravu. Ak sa tak nestane, je ten, kto závadu spôsobil, povinný 
uhradif správcovi komunikácie náklady spojené s uvedením komunikácie do pôvodného stavu. 

- 	Materiál spojený s realizáciou stavby nesmie byf ukladaný na miestnu cestu. 
- 	Z dôvodu zachovania rozhradových pomerov pri výjazde vozidiel z pozemku, je povinnosťou 

stavebnika zabezpečif, aby nové oplotenie, brána a iné stavebne objekty, prípadne výsadba 
stromov a krovín, neboli umiestnené do rozhradových polí vjazdov. Výška prekážok umiestnených 
v rozhradovom poli križovatiek musí byf do výšky max. 0,9 m od frovne vozovky. 

- Brány oplotenia sa nesmú otváraf do priestoru miestnej cesty, tak aby nebránili výkonu ndržby, 
nevytvárali na nich prekážku a neohrozovali bezpečnosť  a plynulose cestnej premávky. 

- 	V zmysle § 7 ods. 4 vyhlášky 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujit podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavlach na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, musia byf prístupové cesty k 
stavbe zhotovene do začatia užívania stavby. 

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

17. Stavebníkovi buck' ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžif iba 
pozernky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebník povinný pred 
realizáciou vyžiadaf si salas MsÚ v Čadci, referát dopravy. 

18. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovaf práva a právom chránené 
záujmy tčastnikov stavebného konania. 

19. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastníkom resp. užívaterom podra všeobecných predpisov o 
náhrade škody. 

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 
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Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

- 	CKN 13401 - zastavaná plocha a nádvorie 

13370/2 - Mirada 

Stanovisko k pripravovanému zdmeru stavby „Rekreačnd chata" na pornohospodárskej p6de 
v katastrálnom územi Čadca na pozemku parc. Č. CKN 13370/2 vydal Okresný úrad Čadca - 
pozemkový a lesný odbor pod 6. OU-CA-PL01-2021/010583-003 dŕia 08.09.2021. 

K stavbe sa stihlasne vyjadrili dotknuté orgány: 

- 	Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor; Msú Čadca, referát dopravy 

Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania: 

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

ladaje o súlade s tizemnophinovacou dokumenticiou: 

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou: Územný plán Mesta 
Čadca, pričom sú spinené závazné regulativy pre daný urbanistický okrsok 7/RZ/1 - rekreačná zóna 
Husárik: 

- záldadná funkcia - rekreačná 

- dopinková funkcia - lesné hospodárstvo 

- zrekonštruovaf lyžiarske stredisko na vyšši štandard (zasnežovanie zjazdoviek, rekonštrukcia 
ubytovacfch a stravovacich zariadeni, zvačšenie kapacity parkovisk, bežecké stopy, snowboardový 
aredl) 

Odlivodnenie: 

DM 18.08.2021 podal stavebnik Martin Murčo, bytom Rumančekova 858/32, 821 01 Bratislava a 
Roman Zajac, M. Šinsk6ho 1114/1F, 010 07 Žilina žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Rekreačná chata" na pozemkoch register "C" pare. Č. 13370/2,13401 v katastrálnom územi Čadca. 
Uvedeným Mom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil dfia 25.08.2021začatie stavebného konania všetkým známym fičastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciárn. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosf poskytovala dostatočný podklad pre riadne a ftpiné 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 7 dni odo diia doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej medu fičastnici konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Zdroveft stavebný úrad upozomil ítčastnikov konania a dotknuté orgány, že na neskôr podané námietky 
a pripomienky sa nebude prihliadae. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskfunal predloženú žiadosf z hradisk uvedených 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastnikmi konania a s dotknutými 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. 
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Stanoviska oznámili: 

- 	Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor; Mse Čadca, referát dopravy 

Stavebný Arad 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. 

Účastnici konania: 

- 	Martin Murčo, Roman Zajac, Ing. Milan Kožák, Eubomir Šimfm, vlastnici pozemkov parc. 6. CICN 
13367,13370/1, 13402/1 vk.ú. Čadca 

Námietky fičastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie 
stavby je v sialade so schválenou lizemnoplánovacou 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. 

Upozornenie: 

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

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

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad 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 vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov. 

.& 
c.) 	 -,,, _,rt 

	

,...., 	i s; 	ng. • n GURA 
pri átor mesta v-- ,---, 

	

\ : 	. 	I .r. f 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v meni neskoršich predpisov 
položky 60 pism. b ods. 2 vo výške 50.00 E bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia /pre stavebnika/ 
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Toto rozhodnutie musí bye vyvesenč  na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledn 
vyvesenia je dhom doručenia. 

Vyvesené dria•  4- Zvesené 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyveserne a zvesenie rozhodnutia. 

Dora& sa: 

Očastnici konania 
1. Martin Murčo, Rumančekova súp. Č. 858/32, 821 01 Bratislava 
2. Roman Zajac, M. Šinskdho súp. Č. 1114/1F, 010 07 žilina 
3. Ing. Milan Kožák, Podyysold súp. Č. 441, 023 57 Podyysoká /projektant/ 
4. Ing. Eubomfr Šimún, Bystrička súp. Č. 526, 038 04 Bystrička /stay. dozor/ 
5. vlastnici pozemkov pare. č. CI(1•1 13367,13370/1, 13402/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou 
vyhlgkou podra § 69 stayebného zákona 

Dotknuté organy 
6. MsÚ Čadca, refer& dopravy 
7. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: Vt1B, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. fi.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk   
Adresa: Mestsky (wad Čadca, Ndmestie slobody 30, PSt: 022 01 
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LEGENDA:  

SO-01-Rekreačna chata, novostavba 

SO-02-Kanalizačna pripcqka a Zumpa - vid.projekt kanalizacnej pnpqky 

80-03- Spevnená plocha a vjazd - vid. projekt spevnenej plochy a vjazdu 

SO-04-Elektrická pripojka - vid projekt eleklrickej pripojky ( rekonštrukcia ) 

Jestvujúca studňa + napojenie rekreačnej chaty noojm vodovodným porubim HDPE DN 32, dižka 13 m 

13372/6 	0 
Asanovaná pčvodna chata čs. 5382- viď  povolenie na odstránenie stswby 

Miestná Očelová cestná komunikácia CKN 13371/1 

REp-Pčvodny rozvádzač  eleldromerový osadený na fásáde asanovanej chaty čs. 5382 

REn-Navrhovany rozvádzač  elektromerový - presunutý na opomý múr navrhovanej Rekreačnej chaty S0-01 

RP-Domový rozvádzač  (v zadveri Rekreačnej chaty) 

SPP2- Jestvujúcve hlavne istenie elektrickej pripojky na betónovom stipe 

KŠ-Y- Revizna kanalizačná šachta, dva vstupy a jeden výstup -RKŠY-10 400 ON 150-DNI5O-DN 150 

HUV- Hlavný uzáver vody (v technickej miestnosš Rekreačnej chaty) 

VB - Vsakovacie bloky- Wawin Azura, počet -9 ks 

DV - Potrubie na odvod daidocej vody PVC ON 110 mm, celková dfSca 

UPOZORNENIE : 
Pred rats& yylc 	yygif podzemne vedenie vtrase vykopu a v *slat tdt loyskytu! 

kopat doe so zyyšenou opatmosfou aby riedošlo k ich pokodeniu 

ZAIENA 
A 

OATUIA IW l'ST°R 	Roman Zajac, IA Šinskčho 1114/1F, 010 07 tlina-Bylčica 	'-'• •  
Marlin Murčo, Rumančekova 858132,821 01 Bra ' 	

• - - .. - 	• ZN. 
Projekcia stavieb 

log Milan Kai& 
&Kai:4mi dayebný ilbiar 

lel 0907 55 80 66 
e-rnsk milankozek@paboxdt 
wrprojekcia san or 

B (*RAH 

Rekreačná chata, novostavba C 

MITCH 
NAYRHJ 

OBJEKT SO-01-Relčeačna &late SO-024(analeačna pripojka a žunpa 
SO-03-Vjazd a spem 	50 ena plocha ,-04-Baktrgi Oep* 

PROJENTANT
d,  

ZWMV8Wi' I 0 le WM 

PROJEKTANT OBEC, 	tadca KATASIRALNEOZEINE 	6ad40 K60 KLASIFIKACIE 
STAVBV 

VYPRACOVAL I.: 	1 	,.;,,,A YiKRER 9849. eisto CKN 13401, 132702 
, 

I 	2 	I 	2 

POCE7A4 2 cAst DOKUMENTACIE 	Cekove silukcia 

MERKA 1:503 okuhr 	07/2021 OBSAHVYKRESIJ 	 Celkova stukcia 	 0- 0- 	C 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

