
MES T 0 CADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/4312/2021/St 	 V Čadci chla 08.11.2021 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prfslušný podra § 117 ods.1 zákona Č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov a § 5 
pism. a)1. zákona Č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre fizemné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a dopineni zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku 
v zneni neskoršich predpisov, v spojenom územnom a stavebnom konani preskiimal podra § 37 a 62 
stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, ktorn dŕia 13.09.2021 podala 

Anna Birčiaková, Čadečka 1054, 022 01 Čadca 

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

stavebné povolenie 

v spojenom územnom a stavebnom konani 

na stavbu 

pristrešok pre autá 
na pozemku register "C" pare. č. 6058/2 v katastrálnom fuemf. Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projekt stavby rieši realizáciu pristrešku na parkovanie osobného automobilu. Pristrešok bude 
nepodpivničený, jednopodlažný, zastrešený sedlovou strechou. Obvodová konštrukcia bude tvorené 6 
drevenými stipmi kotvenými do záldadových patiek, bez opláštenia. Stavba nebude napojená na 
inžinierske siete. 

Technicki tidaje stavby: 
ljžitková plocha: 20,0 m2  

Objektová skladba povorovanej stavby: 
SO 01 Pristrešok pre autá 

Pre umiestnenie stavby sa určujil tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozernku register "C" pare. 6. 6058/2 v k.ú. Čadca podra situácie, ktorá 
je súčasfou PD a tvori prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery stavby pristrešku (vid priložená situácia umiestnenia stavby): 
• stavba bude pôdorysných rozmerov 4 x 5 m, 
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• umiestnená bude 1,2 m od miestnej komunikácie, 
0,82 až 1,5 m od lumnice s pozemkom CKN 6058/1, 

• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = Uroveŕi čistej podlahy prfstrešku, 
• výška hrebeŕia strechy : + 3,323 m od ± 0,000 m. 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 
• stavba nebude napojená na inžinierske siete. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným &adorn v tomto 
spojenom fizemnom a stavebnom konani, ktorú vypracoval Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, u Hluška 
1197, 022 01 Čadca. Pripadné zmeny nesmil byf vykonand bez predchádzajficeho povolenia 
stavebného úradu. 

2. Pri uskutočriovanf stavby je potrebné dodržiavaf predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce 
a teclulických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Počas výstavby buck' dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

4. Stavba bude dokončená do 2-och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

5. 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. 

6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku buda likvidovand na pozemku stavebnika tak, aby 
nepoškodzovali susedné pozemky. 

7. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesf stavebný 
derma a tento predložiť  stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 

8. Na stavbu buda použité stavebné výrobky spiŕiajfice podmienky osobitných predpisov. 

9. Podra § 75a ods. 1 stavebného zákona stavebný Arad upfišfa od vytýčenia stavby 
oprávnenými osobami podra § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy 
stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konani zodpovedá podra § 75a ods. 2 
stavebného zákona stavebnik. 

10. Stavebnik je povinný označif stavenisko s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a fičastrulkoch 
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona. 

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

12. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému Uradu termin začatia stavby. 

13. Stavba bude uskutočriovaná svojpomocne. Stavebny dozor bude vykonávaf Ing. arch. Jaroslav 
Ondrašina, u Hluška 1197, 022 01 Čadca a bude zodpovedaf za odborné vedenie uskutočŕiovania 
stavby. 
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14. Stavebnik je povinný dodržaf pri realizácii stavby podmienky Správy ciest žilinského 
samosprávneho lcraja, majetkového správcu cesta 111/2012 Čadca — Čadečka, uvedené vo 
vyjadreni zo dfia 17.09.2021, 6. 027/2021/SAUCCA-523: 
• Stavba bude umiestnená na pozemku investora vo vzdialenosti min. 2 m za krajnicou cesty. 

Stavbou nebuclú zmenené širkové ani rozhradové pomery cesty. 
• Vzhradom na osadenie oplotenia stavebnfk, resp. budúci užívater musi strpiet' činnosf fidržby 

SC ŽSK, závod Kysuce bez nároku na kompenzáciu za pripadnú škodu spôsobenú pri fidržbe 
cesty. 

• Stavebnik urobi také opatrenia, aby eliminoval pripadné škody, ktoré môžu vznilcnfif pri 
výkone zimnej fidržby cesty, najma vplyvom posypového materiálu. Stavebnik si je vedomý 
zvýšených vlastných nákladov na Adržbu z titulu výkonu zimnej údržby. 

• Stavebnik musi zabránif stekaniu dažd'ových vôd zo stavby na cestu a odvodnenie stavby 
zrealizovaf mimo cestné teleso cesty 111/2012. 

• Stavebné práce spojené s realizáciou stavby nesmú obmedzif plynulosf a bezpečnosf cestnej 
premávky na ceste (výstavbu realizovaf z pozemku investora a neskladaf material stavby 
a ostatné materiály na ceste). 

• Stavebnik zabezpeči, aby počas realizácie výstavby oplotenia nedochádzalo k mečisfovaniu 
vozovky stavebnou činnosfou. 

• V pripade znečistenia vozovky stavebník zabezpeči jej bezodkladné vyčistenie na vlastné 
náklady. V pripade, že stavebnik cestu nevyčisti, vykoná tak SC žSK na náklady žiadatera. 

• Ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosfou, stavebnik zabezpečf opravu cesty na 
vlastné náklady v rozsahu, ktorý urči SC ŽSK. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie 
vozovky a cestného telesa si SC ŽSK vyžaduje záruku 60 mesiacov odo dŕia pisomného 
prevzatia správcom cesty. 

• Začatie a ukončenie prác je stavebnik povinný pisomne ohlásif správcovi cesty 3 dni pred ich 
začatfm a do 3 dnf od ich ukončenia (tel.: 0917 997 782). 

• Pripadné dočasné dopravné mačenie je potrebné odsúhlasif zástupcom OR PZ ODI Čadca. 

15. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky Lesy SR, š.p. OZ Čadca, správcu vodného toku 
Čadečanka Č. hydr. Poradia 4-21-06-5585 zo Ma 28.09.2021 Č. 3159/1092/2021-7/240: 
• Stavba bude umiestnená podra predloženého situačného načrtu (min. 5 m od brehovej čiary 

vodného toku). 
• OZ Čadca nenesie zodpovednosf za pripadné škody, ktoré môžu vznilcniif fičinkom tečficej 

vody alebo splaveninami. 

16. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor — 
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v stanovisku zo dňa 
28.09.2021, č. OU-CA-PL01-2020/011575-002: 
• Zabezpečif základnú starostlivosť  o pornohospodársku pôdu odriatú týmto rozhodnutim až do 

realizácie stavby, najma pred zaburinenfm pozemkov a porastom samonáletu drevin. 
• Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberanej časti pozemku 

a zabezpečif jej hospodárne a fičelné využitie na nezastavanej časti pozemku v k.ú. Čadca. 
• Po realizácii výstavby, za fičelom usporiadania evidencie druh pozemkov v katastri 

nehnuternosti podra § 3 ods. 2 zákona, požiadaf o zmenu pornohospodárskeho druhu pozemku 
trvalý trávny porast na zastavanú plochu, prfpadne ostatnú plochu s predloženim 
porealizačného geometrického plánu a tohoto stanoviska. Zmenu druhu vykoná Okresný Arad 
Čadca, katastrálny odbor. 

17. Stavebnikovi budu ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác 
slúžif iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby z,ásahu do verejných 
plôch a miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou pristrešku je stavebnik povinný 
pred realizáciou vyliadaf si súhlas prislušného správcu. 
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18. Stavebnými prácami nezasahovat' do vlastnickych, pit). iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovat' práva a právom chránené 
záujmy účastnikov stavebného konania. 

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

20. Podra § 81c stavebného zákona stavebný úrad upúšt'a od kolaudácie predmetnej stavby. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 
Parcela register "C" pare. 6. 6058/2 v k.ú Čadca — TTP. 

Súhlasné stanovisko k odŕiatiu pornohospodárskej pôdy pre učel vystavby rodinného domu 
s celkovým navrhovaným záberom 200 m2  vydané Okresným &adorn Čadca, odbor pozemkový a 
lesný chia 15.01.2020, pod č.j. OU-CA-PLO-20209/001454-002. 

Projektovti dokumenticiu vypracoval: 

Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, u Hluška 1197, 022 01 Čadca 

Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania: 

V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany účastnikov konania 
vznesené žiadne námietky ani pripomienky. 

Podmienky dotknutých orgánov sa akceptujú a sú zapracovand v podmienkach pre 
uskutočnenie stavby vo vyroku tohto rozhodnutia 

Stavba nesmie byt' začatá polciar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf v zmysle § 52 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. 

Stavebné povolenie stráca platnosf ak do dvoch rokov odo dŕia nadobudnutia jeho 
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona. 

Odôvodnenie: 
Dŕia 13.09.2021 podala Anna Birčiaková, bytom Čadečka 1054, 022 01 Čadca žiadosf 

o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Pristrešok pre autá" na pozemku register "C pare. č. 
6058/2 v katastrálnom územi Čadca. Uvedenym Mom bolo začaté spojené územné a stavebné 
konanie. 

Stavebný úrad oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania všetkým známym 
účastnikom konania a dotknutym orgánom a organizáciám. Na prerokovanie liadosti súčasne nariadil 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovanim na 15.10.2021, o výsledku ktorého bol spisany 
záznam. 

Očastnici konania: 

- 	Anna Birčiaková, Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Čadca, známi 
a nemámi spoluvlastnici pozemku CKN 6058/1 v k.ú. Čadca. 

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené. 

Stavebny úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosf z hradfsk 
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutymi orgánmi 
a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanymi na jeho uskutočnenie a osobitnymi predpismi. 
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Stanoviska oznámili: 

• Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, 
Lesy SR, š.p. OZ Čadca. 

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

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

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie o odvolani: 

Podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani proti tomuto rozhodnutiu možno podaf 
odvolanie v lehote 15 dni odo dtia jeho doručenia na Mesto Čadca (adresa: Mestský úrad v Čadci, 
Nárnestie slobody 30, 022 01 Čadca). 

V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie preskúmaterné 
súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

g. Mil  GURA 
prim ' or mesta 

Priloha: situácia umiestnenia stavby 
	 ts,  

Dora& sa: 

Očastnici konania 
1. Anna Birčiaková, Čadečka súp. č. 1054, 022 01 Čadca 
2. Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, U Hluška súp. č. 1197, 022 01 Čadca 
3. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP súp. Č. 8, 975 66 Banská Bystrica 
4. Očastnikom konania, známym aj neatámym spoluvlastníkom pozemkov register "C" parc. č. 6058/1 

v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 69 ods. 2 stavebného zákona, 
vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
5. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
6. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku súp. č. 2621, 022 01 Čadca 
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Toto rozhodnutie musf byt' vyvesené na úradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 dní, 
posledný dal lehoty vyvesenia je driom doručenia. 

Vyvesené dria:  Zvesené dria: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzujf vyvesenie a zvesenie rozhodnutia. 

Poplatok: 

Správny poplatok podl'a zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znera neskoršich predpisov položky 
60 pism. d ods. 1 vo výške 30.00 E bol zaplatený. 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankovč  spojenie: VDB, a.s., Čadca 
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	č. 	7224-322/0200 
Adresa: Mestský árad Čadca, Námestie slobody 30. PSČ: 022 01 

E-mail: sektretariat@mestocadca.sk  
Internet: www.mestocadca.sk  
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Realizačný projekt nenahrádza výrobn0 a dielensk0 dokumentáciu zhotovitela stavby !!! 
TATO DOKUMENTACIA JE DIAEVNÝM MAETKOM AUTOROV A El POUZME PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU. 

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SOčASŤOU STAVEBNEHO OIELA A POOLIEHA ZAKONU 0 AUTORSKYCH PRAVACH. 

PREZENTOVANE TECHNICKE VYKRESY A VŠETKY 7E/ROVE SOčASTI P603E1C11.1 DEFINDJU DIELO, ALEBO JEHO 

dASt. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNYM MAJETKOM AUTOFtA, A PRETO POU2IVAt, ROZMNO2OVAt A 

PUBLIKOVAt HO M02NO IBA SO SOHLASOM. ZMENY V PRO/E1RE M02NO VYKONA2 IBA S PfSOMNÝM SOHLASOM 

AUTOROVI 

Licencia programu SIACAD IntellICAD 6sk , sériove čislo: Ics90800549 

Licencia programu Artlantis R, reg. čfslo: 121011-208774 

Licencia programu GRAPHISOFT ARCHICAD 14, reg.cislo : 10-6039812 
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