
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/4394/2021/Ja 	 V Čadci dňa 09.02.2022 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom územnom a stavebnom konani preskúmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť  o 
stavebné povolenie, ktorú dfia 20.09.2021 podali 

Michal Zborovančik, Hviezdoslavova 2018/17, 022 01 Čadca, 
Lenka Zborovančiková, Hviezdoslavova 2018/17, 022 01 Čadca 

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

stavebné povolenie 

v spojenom územnom a stavebnom konani 

na stavbu 

Rodinný dom 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 7471, 7472/4, 7472/5, 7472/6, 7474/4 v 
katastrálnom území Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Predmetom projektovej dokumentácie je novostavba rodinného domu na pozemkoch parc. č. 7471, 
7472/4, 7472/5, 7472/6, 7474/4 v k.ú. Čadca. Navrhovaný rodinný dom bude čiastočne 
podpivničený, s lnadzemnými podlažim. Jedná sa o murovanú stavbu, celkových pôdorysných 
rozmerov 9,40 x 16,40 m, zastrešená bude valbovou strechou. Napojenie stavby na inžinierske 
siete (el. NN sief, plynovod, vodovod a kanalizácia) bude riešené navrhovanými pripojkami 
z verejných rozvodov. Zaústenie dažd'ových vôd bude do vsakovacich blokov na pozemku 
stavebnika. Pristup z cesty 111/2016 bude navrhovaným vjazdom . 

úžitková plocha RD: 	185,34 m2  

obytná plocha RD: 	70,91 m2  

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 

SO 01 - rodinný dom 
SO 02 - elektrická pripojka 
SO 03 - kanalizačná pripojka 
SO 04 - vodovodná pripojka 
SO 05 - plynová pripojka 
SO 06 - spevnená plocha 
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnend na pozemku register "C" parc. Č. 7471, 7472/4, 7472/5, 7472/6, 7474/4 v 
katastrálnom fizemi Cadca tak, ako je to zalcreslen6 v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou 
projektovej dokumentácie a tvori prflohu tohto rozhodnutia 

2. Polohové a výškové pomery: 

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 9,40 x 16,40 m a bude umiestnená : 

2,00 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 14539/24 
27,02 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 7468 
3,56 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 7472/3 
21,27 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 7475 

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

výška hrebefia strechy : + 5,472 m od ± 0,000 

droveri upraveného terénu : -0,360 m až -2,550 m od ± 0,000 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

zásobovanie vodou - je riešené navrhovanou vodovodnou pripojkou z verejn6ho vodovodu 
vedeného v komunikácii, podra PD odsithlasenej správcom siete SEVAK, a.s. di% 21.10.2021 
pod č. 021037757 

odvádzanie splaškových vôd - je riešené navrhovanou kanalizačnou pripojkou do verejnej 
kanalizácie vedenej v komunikácii, podra PD odsíthlasenej správcom siete SEVAK, a.s. • 
&la 21.10.2021 pod č. 021037757 

napojenie na elektrickd energiu - je riešené navrhovanou el. NN pripojkou z jestvdjAceho stipa, 
podra PD odsdhlasenej správcom siete Stredoslovenski distribučnd, a.s. dňa 05.10.2021 pod 
Č. 2021103-NP-0877-1. 

napojenie na plynovod - je riešené navrhovanou plynovou pripojkou z verejn6ho plynovodu 
vedeného v komunikácii, podra PD odsalasenej správcom siete SPP - distribdcia, a.s. dňa 
11.08.2021 pod 6. TD/PD/0179/2021/Ki 

vykurovanie — rodinný dom bude vykurovaný teplovodným podlahovým vykurovanim s hlavným 
zdrojom tepla - plynovým kotlom, dopineným o solárne panely, rekupericiu a lab; sdhlas na 
zriadenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia vydalo Mesto Cadca dila 19.1.2022 pod Č. 213-
285/2022/MZZO-PS 

4. Stavba bude uslcutočnená podra projektovej dolcumentácie overenej v stavebnom konani, ktorn 
vypracoval Ing. Milan Kožik, Podvysoka 441, 023 57 Podvysokýd, a ktord je prflohou tohto 
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmd bye uskutočnené bez predchidzajficeho povolenia stavebného 
úradu. 

5. Pri uskutočilovani stavby je nutné dodržiavať  predpisy týkajfice sa bezpečnosti price a 
technických zariadeni, predovšetkým vyhldšky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sítvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbať  na ochranu 
zdravia a os6b na stavenisku. 

6. Pri stavbe budit 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 schopnosťou pohybu a orientácie, Ictoré upravujú 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy. 

7. Počas výstavby budd dodržané všeobecn6 technick6 požiadavIcy na uskutočilovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebndho zdkona. 
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8. Stavba bude dokončená najneskôr do 5 rokov odo dŕia nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

9. Na stavbu bucdú použité stavebn6 výrobky, ktoré spĺŕiajít podmienky osobitných predpisov. 

10. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby opravneným subjektom. 

11. Stavebník je povinný podra § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona označiť  stavenisko 
s uvedením potrebných Adajov o stavbe a Ačastníkoch výstavby. 

12. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie vgetkých podzetnných vedení 
a zariadení, ich pripadnil ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

13. Stavebník je povinný oznámiť  stavebnému Aradu termín začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočriovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykondvať  Frantigek Chrastina, 
Potočná 2154/3, 022 01 tadca a bude zodpovedný za odborn6 vedenie uskutočfiovania stavby. 

15. Dodržať  podmienky SEVAK, a.s. uveden6 v stanovisku Č. 021037757 zo dila 21.10.2021: 

Vodovodná prípojka sa vybuduje z materiálu HDPE 100, PN 16, DN 25 v celkovej dĺžke 73,5 m 
v sklone 0,3 %. Vodomerná gachta bude osadená plastová s priemerom 1100mm, celkovej výšlcy 
1300mm , so vstupným komínom priemeru 600mm výgky 400 mm, vo vzdialenosti 13,0 m od 
napojenia na verejný vodovod PVC DN 150 mm, ktorý sa nachádza v miestnej komunikácii. 

Vo VŠ bude osadený fakturačný vodonier DN 20. Fakturačný vodomer a navrtávací pás dodd naga 
spoločnosť. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave na time typ Sevak, a.s. Na základe 
osadeného vodomeru bude vykonávaná fakturácia vodného a stočného od dát-umu realizácie 
prípojok. 

Kanalizačnít prípojku odatlasujeme z materidlu PVC DN 150 v dĺžke 36,5 m. Celkovd &Ica 
prípojky 57,5 m. revízna gachta bude osadená plastová DN 400 mm vo vzdialenosti 35,5 m od 
existujAceho napojenia na VK. Do verejnej kanalizácie zaiistiť  len splagkové odpadové vody. 

Pred zahájením zemných prác stavebnfic zabezpečí vytýčenie inžinierskych siétí ich sprdvcami. Pri 
realizácii prípojok liadame dodržať  vgetky platnd STN týkajítee sa inžinierskych sietí a pásma 
ochrany inžinierskych sietí §19 zákona 6.442/2002 Zb.z. 

Sevak a.s. zodpovedá v zmysle platnej legislatívy za hodnotu tlalcu vody, prietokové pomery a 
lcvalitu vody v bode pripojenia na verejný vodovod. Nezodpovedd za hodnotu tiaku, prietokové 
pomery a kvalitu vody v samotnej nehnuternosti. 

Pre hodnotenie doddvky vody (kvality, mnolstva a tlaku vody) pre riegený RP s.č. 839/2 bude 
vzhradom na dižku prípojky 73,5 m rozhodujíice miesto - bod napojenia na verejný vodovod. 
Z dôvodu zabezpečenia doddvicy hygienicky nezdvadnej vody odponlčame výmenu 
naakumulovanej vody v potrubí realizovať  odpígťaním cez uzdver (kohínik) na VP alt. osadením 
zariadenia na dodatočnít dezinfekciu vody. 

Lôžko hr. 150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie prípojok musí byť  zrealizovaný pieskom resp. 
štrkopieskom s verkosťou zŕn max. 8 mm. 

Samotné napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizdciu je podmienené vybavením „Ziadosti 
o zriadenie vodovodnej prípojky" a „Žiadosti o zriadenie kanalizačnej pripojky". V pripade 
vedenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky po cudzom pozemku resp. spoločnej KP žiadame 
doložiť  tlačivo „Dohoda o zriadení časti vodovodnej prípojky, VŠ a kanalizačnej prípojky, RŠ na 
cudzom pozemku" a „Dohoda o spoločnom užívaní KP a RŠ" podpisaml vlasttami dotknutých 
nehnuterností. Tlačivá a potrebné informácie pre aiadenie VP a KP poskytne príslušný 
zamestnanec Sevak a.s., v Zákazníckom centre Sevak. 

Pred realizáciou bude uzatvorená zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 
s nasledovnými gpecifikami: Zmluvný bod pinenia na VK určujeme gachtu S6 na stoke B-1.10.1. 
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Napojenie vodovodnej pripojky na verejný vodovod vykonajú pracovnici nagej spoločnosti 
z materiálov použivaných v podmienkach nagej spoločnosti a v sfilade s odsíihlasenými 
parametrami. Zdistenie kanalizačnej pripojky do existujíicej spoločnej KP Si vykoná investor na 
vlastn6 nállady a následne bude nagimi pracovnikmi zrealizovand revizia uvedeného odberného 
miesta. V prfpade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrenf nebude zo strany SEVAK 
malizovand navrtdvka pripojok na VV. Upozorŕiujeme, že akdkorvek zmena v PD mug bye 
vopred odsalasend. 

Vykondvať  zásahy na zariadeniach verejn6ho vodovodu a verejnej kanalizácie nie je cudzim 
dovolené. Tieto zásahy môžu vykondvať  osoby určené prevádzkovaterom vodovodu 
a kanalizdcie! 

K termfnu realizácie vodovodnej prfpojky musi mať  žiadater vybudovanú prfpojku vo vzdialenosti 
cca 1-1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod. 

Tlakovú skfigku vodovodnej pripojky zrealizovať  podra STN EN 805 a skfigku vodotesnosti 
kanalizačnej pripojky zrealizovať  podra STN EN 1610. Celá kanalizand prfpojka musf byť  
vybudovaná ako vodotesná. 

V zmysle zákona Č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizácidch vlastnik 
vodovodnej a kanalizačnej pripojky je povinný zabezpečiť  opravy a fidržbu vodovodnej 
a kanalizačnej prfpojky na vlastné ndklady. 

16. Dodržať  podmienky SSD, a.s. uvedené vo vyjadrenf č. 202103-NP-0877-1 zo di% 05.10.2021: 

- 	toto vyjadrenie shIli pre fičely fizemného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia pri spineni 
"Vgeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej 
sústavy SSD". 

17. Dodržať  podmienky SPP - distribíicia, a.s. uvedené vo vyjadreni Č. TD/PS/0179/2021/Ki zo dria 
11.08.2021. 

18. Dodržať  podmienky OÚ tadca, pozemkový a lesný odbor, uvedené v stanovisku Č. OU-CA-
PL01-2021/014434-002 zo &la 01.12.2021: 

Zabezpečiť  zdkladna starostlivosť  o pornohospodárslcu pôdu odliatd týmto rozhodnutim až do 
realizácie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastom samondletu drevin. 

Vykonať  skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberaných Usti pozemkov 
CKN 7474/4, 7472/4, 7472/6 v katastrálnom území tadca a zabezpečiť  jej hospodárne a Ačelné 
využitie na nezastavanej časti pozemku CKN 7471 v katastrálnom fizemf tadca. 

Po realizácii výstavby, za fičelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuternostf podra § 3 ods. 2 zdkona požiadať  o zmenu pornohospodárskeho druhu pozemku 
trvalý trávny porast na zastavadi plochu, prfpadne ostatral plochu s predloženim porealizačného 
geometrického plánu a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykond Okresný Arad tadca, 
katastrálny odbor, E. Podjavorinskej 2576, tadca. 

19. Dodržať  podmienky OÚ tadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, uvedené 
v stanovisku Č. OU-CA-OCDPK-2022/000968-002 zo &la 11.1.2022: 

Uprava predmetného vjazdu bude vykondvand bezpragnou iipravou v max. širke 6 m. 

Pred začatim stavebných prác si žiadater vyžiada stanoviská vlastnaov, resp. správcov 
inžinierskych sieti, aby nedošlo k pogkodeniu ich vedeni. 

Zriadenim vjazdu sa nesmie ohroziť  dotknutd komunikácia, ani bezpečnosť  prevádzky na nej, a to 
hlavne navádzanim a odtekanfm v6d na cestné teleso. 

žiadater je povinný zabezpečiť  pozdliny sklon vjazdu na parcely Č. 7474/47 smerom od cesty, 
v pripade nedodržania podmienky, osadiť  odvodflovacf žrab. Materiál ziskaný stavebnými prdcami 
spojený so stavebno-technickými Apravami predmetného vjazdu nesmie bye ukladaný na vozovku. 
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Pri stavebnej činnosti neznečisťovať  a nepogkodzovať  dotknuttl pozemnfi komunikáciu 
a bezodkladne čistiť  zametanim. V pH/Jade mečistenia cesty zabezpečiť  jej okamžitú nápravu. 

Miesto výkonu prác bude označené dočasným dopravným mačenim (d'alej len „DDZ"), 
odsíthlaseným Okresným riaditerstvom Policajného zboru, Olcresným dopravným ingpektorátom 
(d'alej len „ODI OR PZ Čadca") v zmysle predloženej projektovej dolcumentácie. Vyobrazenie 
a rozmery dopravných značiek musia zodpovedať  STN 018 020 v zneni jej zmien a vyhlágke MV 
SR č. 30/2020 z. z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene 
a dopineni nielctorých zdkonov. K osadeniu DDZU bezprostredne pred začatim prác bude prizvaný 
zástupea ODI OR PZ Čadca a žiadater vypracuje o tom samostatný zápis so stavebného dennika. 
žiadater je povinný regpelctovať  d'algie spreseiujfice alebo dophIujíice pokyny ODI OR PZ Čadca. 
Existujíice dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s DDZ bude zakryt6 a po ukončeni prác 
uveden6 do pôvodn6ho stavu s okamžitou platnosťou. 

V pripade potreby pre reguláciu premávky na ceste, žiadater zabezpeči spôsobilé a náležite 
vystrojené osoby (min. 2 osoby) a zabezpeči okamžitý prejazd zásahových vozidiel hasičsk6ho 
záchranného zboru a vozidiel rýchlej zdravotnickej pomoci. 

V pripade, že pri stavebných prácach dôjde na určitý čas k čiastočn6mu alebo Apinému uzatvoreniu 
premávky, je žiadater povinný OU CA OCDPK požiadať  o povolenie na uzávierlcu predmetnej 
pozemnej komunikácie. 

Žiadater je povinný dodržať  podmienky ODI OR PZ Čadca Č. s.: ORPZ-CA-ODI-19-108/2021 zo 
Ma 20.12.2021. 

Z dodržanie podmienok uvedených v tomto stanovisku zodpovedá Michal Zborovančik a manž. 
Lenka, Hviezdoslavova 2018/17, 022 01 Čadca. 

Povorujúci orgán Si vyhradzuje právo kedykorvek zmenit' alebo dopiniť  stanovené podmienky 
v tomto stanovislcu, ak si to vyžiada verejný ziujem. 

V pripade znečistenia prirahlého fiseku cesty vaiiknutého pri uživani vjazdu je žiadater povinný 
nečistotu bezodkladne odstriniť  na svoje niklady. gkody vaiiknuté tretim osobam nedodržanim 
týchto povinnostf bude hradiť  žiadater. 

Stavebné práce sítvisiace so zriadenfm vjazdu buck' vykonand v obdobi aprfl - okt6ber 
kalendárneho roka, mimo zimnej ildržby, za nezniženej viditernosti, vrátane Aprav cestn6ho telesa 
do pôvodného stavu. 

20. Dodržať  podmienky Správy ciest ŽSK uvedené v stanoviskách Č. 027/2021/SAUCCA- 667 a 668 
zo dťia 02.12.2021: 

Vjazd bude umiestnený na pozemku žiadatera. Zriadenim vjazdu, pripadne výstavbou nového 
oplotenia a iných objektov je žiadater povinný zabezpečiť, aby boli zachovand rozhradovd a 
gfrkové pomery cesty. 

Po osadenf obrubnika naležato bude zrealizovand preplátovanie jestvujíiceho asfaltov6ho krytu 
hr. 50 mm a girky min. 0,5 m. Obrubnik bude osadený min. 0,5 m od krajnice cesty. 

Medzi jestvujúci asfaltový kryt a preplátovanie je potrebné vložiť  pružnú asfaltovil zálievku s 
presahom 5 mm nad okraj vozovky. 

Vzhl'adom na osadenie vjazdu mug stavebna strpieť  činnosť  ildržby SC ŽSK bez nárolut na 
kompenzáciu za pripadnii gkodu spôsobeha pri Adržbe cesty. Stavebnik je povinný vykonať  
opatrenia na ochranu svojho majetku proti gkodám, Ictoré môžu vznikniiť  realizovanim výkonu 
zimnej Ildržby SC žSK. 

Vjazd z cestnej komunikácie na pozemok stavebnika bude max. 6 m giroký, vjazd realizovať  v 
zmysle STN 736101. Zriadenfm vjazdu nebude narugený odvodiiovaci syst6m cesty. 
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Vjazd napojiť  v nivelete spevnenej krajnice s pozcližnym sklonom min. 2% od cesty z dôvodu, aby 
bolo zabrinené vytekaniu vody na vozovlcu. Kongtrukciu vjazdu zhotoviť  bezpragnou technol6giou 
(bet6n, dlažba, asfaltový 

V pripade nedodržania podmienky Č. 6 je potrebné v mieste napojenia vjazdu na cestu osadif 
odvodfiovaci žrab, lctorý je žiadater povinný udržiavať  vo vyhovujíicom stave. 

Realizáciou vjazdu bude zachovaný odvodŕiovaci systém cesty prostrednictvom zriadenia priepustu 
s min. DN 400. čelá priepustu obetónovať  prostým bet6nom gikmo. Tento priepust je žiadater 
povinný pravidelne čistiť  (min. 2x ročne) a na požiadanie sprivcu cesty. Ostatna časť  cestnej 
priekopy ostane zachovaná — nebude sa zatrubliovať  ani zasypávať  gtrkodrvou ani iným 
spôsobom prekrývať. 

V pripade pogkodenia odvodnenia cesty je žiadater povinný zabezpečiť  jeho opravu v čo 
najkratgom čase na vlastné nálclady. 

V zmysle zákona č.135/1961 Zb. bude vjazd vo vlastnictve žiadatera a žiadater je povinný na 
zaklade vydaného rozhodnutia zabezpečovať  jeho funkčnosť  počas prevádzky. 

Stavebnik mug zabrániť  stekaniu dažd'ových vôd zo stavby na cestu; odvodnenie stavby, vjazdu a 
spevnených plôch zrealizovať  mimo cestné teleso. 

Stavebné práce spojené s realizáciou vjazdu až po konečnít Apravu, buchl realizované v mesiacoch 
april až okt6ber kalenciárneho roka. 

Stavebnik si je vedomý zvýgených vlastných nákladov na Adržbu z titulu výkonu zimnej iidržby. 

Stavebné práce spojené s realizaciou stavby a vjazdu nestml obmedziť  plynulosť  a bezpečnosť  
cestnej premávky na ceste (výstavbu realizovať  z pozemku investora a neskladovať  material na 
ceste). 

Stavebnik zabezpeči, aby počas realizácie výstavby vjazdu nedochádzalo k znpčisťovaniu vozovky 
stavebnou činnosťou. 

V pripade mečistenia vozovky stavebnik zabezpeči jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náldady. 
Ak táto činnosť  nebude z jeho strany zabezpečovaná, tak čistenie vykona spravca cesty na naklady 
vlastnika (žiadatera). 

Ak dôjde k pogkodeniu vozovky, prfpadne jej súčasti stavebnou činnosťou, stavebnfic zabezpeči 
opravu vozovky v rozsahu určenom správcom cesty. Na práce spojené so zásahom do kongtrukcie 
vozovky a cestného telesa si vyžadujeme záruku 60 mesiacov odo &la pfsomn6ho prevzatia 
správcom cesty. 

Začatie a ukončenie prac je stavebnik povinný pisomne ohlasiť  správcovi cesty najneskôr 3 dni 
pred ich začatim a do 3 dill od ich ukončenia. 

V pripade potreby zásahu do telesa cesty z dôvodu pripojenia sa na inžinierske siete je potrebné 
predložiť  samostand žiadosť  za Ačelom vyjadrenia sa. 

V pripade potreby dočasného dopravného značenia je potrebné požiadať  OR PZ, ODI Cadca o 
vydanie stanoviska. 

Stavebnik požiada Okresný Arad tadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii o 
vydanie potrebných povolenf. 

SC žSK salasf s osadenfm dočasného dopravného značenia podra platnej legislativy a platných 
STN noriem a s čiastočnou uzavierkou cesty. 

SC ŽSK si vyhradzuje právo toto stanovisko kedykorvek zmeniť  alebo dopiniť. 

Toto stanovisko nenahradza povolenia ani rozhodnutia vydané ostatnými kompetentnými orgamni 
gtatnej spravy. 
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V pripade akéhokorvek dotyku vyggie uvedenej stavby s pozemkom vo vlastnictve žilinského 
samosprávneho lcraja sa o d'algom postupe informujte na odbore spravy majetku a investicii ítradu 
lilinského samosprávneho kraja. 

Toto stanovisko sa týka dotyku vyggie uvedenej stavby s cestou 111/2016 a nenahrádza salasy 
vlastnikov ostatných pozemkov. 

Termin prac vopred oznámiť  a k výkonu pric prizvať  zastupcu SC ŽSK, zavodu tadca (tel. č.: 
0917 997 782), Ictorý na mieste upresni nage podmienky. 

Práce spojené s rozkopom vozovky je potrebn6 zrealizovať  v čase od aprila do októbra prislugn6ho 
kalendárneho roka. 

Z dôvodu napojenia sa na hlavnd vodovodn6 potrubie bude potrebný zisah do vozovky cesty. Pred 
začiatkom výkopových prác je potrebnd zarezať  živičné vrstvy na celú hrúbku. 

Konečna asfaltova úprava bude realizovaná najskôr po ukončeni dočasnej úpravy ryhy a vykonaná 
v rozsahu slcutočn6ho narugenia vozovky z dôvodu realizacie pripojky. 

Provithrna úprava vozovky resp. zásahu — zapravenie sa vykoná ihned' po vriadeni pripojky. 
Zásyp bude zhotovený gtrkopieskom alebo gtrkodrvinou so zhutnenim a vlhčenim v zmysle STN 
po vrstvách 300mm. Pre spatný zásyp nie je mo`iné pouliť  výkopový material! 

Dočasná úprava vozovky v mieste ryhy - upravenie sa vykoná najneskôr do jedného týždtia po 
zriadeni pripojky v girke výkopu do nivelety vozovky. Dočasnú Apravu ukončiť  podra nasledovnej 
kongtrukcie najneskôr do 15. 10. prislugného kalendarneho roka! 
Kongtrukcia jednotlivých vrstiev dočasnej (wavy vozovky a kongtrukčné vrstvy obnovv 

vozovky sú nasledovné:  
- asfaltový recyklát so zaliatim War alebo asf. obal'. kam. AR (AOK) 	 120 mm 
- spojovaci postrek 0,5 kWm2 
- ACp (OKS II) 	 80 mm 

- vibrovaná štrkodrva so zaklinovanim fr. 0-32mm 	 120 mm 
- vibrovana gtrkodrva so zaklinovanim &.0-63mm 	 180 mm 
únosnosť  plane pod vozovkou 45MPa  

Spolu 	 500 mm 

Konečna súvislá asfaltova úprava bude realizovana najskôr po 6 mesiacoch po ukončeni dočasnej 
úpravy ryhy. Do tejto doby bude obrusna a ložná vrstva nahradená vrstvou AR v celkovej hrúbke 
120mm a v pripade nedostatočn6ho zhutnenia zásypu po uslcutočneni dočasnej úpravy a 
nasledného sadania v čase medzi dočasnou a konečnou úpravou, bude poldes riegený d'algou 
živičnou úpravou na náklady investora. 

Konečna úprava vozovky: 

- bude vyhotovená odstránenim dočasnej úpravy ryhy v hr.120mm, pričom plocha obrusnej vrstvy 
bude odfrézovaná v hr.50mm s presahom min. 600mm od vonkajgej hrany ryhy a plocha ložriej 
vrstvy bude odfrézovana v hr. 70mm s presahom min. 300mm od vonkajgej hrany ryhy. 

Následne vykoná položenie kongtrukčných vrstiev oprávnena organizácia nasledovne: 
Kongtrukčné zloženie vozovky: 

- ACo 11(11) 	 50 mm 
- spojovaci postrek 0,5kg/m2 
- C116 (II) 	 70 mm 
- spojovaci postrek 0,5kg/m2 
- ACp 22(OKS II) (zostatok po odfrézovani) 	 80 mm 
- vibrovana gtrkodrva so zaklinovanim fr. 0-32mm 	 120 mm 
- vibrovana gtrkodrva so zaklinovanfm fr. 0-63 mm 	 180 mm 

Spolu 	 500 mm 
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- 	Pripadný pokles vozovky v mieste spatnej úpravy bude bezodkladne riešený dopinenim asfaltovej 
vrstvy podra požiadaviek Sc ŽSK. 

- 	Škáru medzi pôvodnou a novou živičnou vrstvou utesnit' trvale pružnou asfaltovou zálievkou alebo 
inou porovnaternou hmotou. 

Po ukončeni prác uviesť  teleso cesty 111/2016 do pôvodného stavu tak, aby zostalo zachované 
funkčné odvodnenie cesty III. triedy. 

V pripade, že počas výkonu stavebných prác dôjde k znečisteniu vozovky cesty III. triedy, je 
investor povinný zabezpečiť  vyčistenie vozovky bezprostredne po jej znečistenf. 

Stavebné práce nesmú obmedziť  plynulosť  a bezpečnosť  cestnej premdvky na ceste III. triedy. 
Stavebný materiál a zeminu z výkopov uskladniť  mimo telesa cesty. 

Investor zodpovedá za vgetky pripadné škody na majetku ŽSK alebo tretich osôb, ktore budd 
spôsobené pri realizácii predmetnej stavby. 

- 	V pripade potreby investor stavby zabezpečf a osadi na vlastné náklady dočasné dopravné mačenie 
odsúhlasené OR PZ ODI v tadci. 

- Pri akomkorvek inom zásahu do telesa cesty 111/2016 požiadal SC ŽSK o vyjadrenie. 

- 	Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme pisomne oznámiť  zástupcovi sprivcu cesty 
(vhodné zaslať  fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie 
zásahu do telesa cesty a spfsaný zápis s terminom záručnej doby. 

- Na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú doN 60 mesiacov od ukončenia 
prác (odo dria pfsomného pre vzatia stavebných prác pracovnficom SC ŽSK). Po dobu trvania 
záručnej doby je žiadater povinný priebelme a bez meškania odstraŕlovať  závady vzniknuté v 
dôsledku zásahu do telesa cesty. 

- 	Na základe tohto vyjadrenia požiadajte Okresný úrad tadca, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikacií o prislugné povolenia. 

- 	V pripade akéhokorvek dotyku danej stavby s pozemkom vo vlastnictve žilinskáho 
samosprdvneho kraja sa o d'alšom postupe informujte na odbore správy majetku a investicii Úradu 
Žilinského samosprávneho kraja. 

21. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikdciu a verejnd priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom mečisteni. V pripade 
ich pogkodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastn6 náklady a okamžite uviesť  do 
pôvodného technickdho stavu. 

22. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác služiť  iba 
pozernky, ktorá 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 sailas Mst v Čadci, refer* dopravy. 

23. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, sprdvcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy účastnikov stavebného konania. 

24. Po ukončenf stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
prfpadné vzniknuté škody uhradiť  vlastnikom resp. užívaterom podra vgeobecných predpisov o 
náhrade škody. 

25. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 
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Spôsob doteraj§ieho vyulitia pozemkov: 

- 	CKN 13680/1, 13680/2 - trvaly trivny porast 

Stanovisko o trvalom odŕiati pornohospodárskej pôdy na fičel stavby „Rodinný dom, spevnene plochy 
a vjazd" v kat. územi Čadca na pozemkoch pare. 6. CKN 7471, 7474/4, 7472/4, 7472/6 vydal Okresný 
úrad Čadca - pozemkovy a lesný odbor &la 01.12.2021 pod Č. OU-CA-PLO-2021/014434-002. 

K stavbe sa súblasne vyjadrili dotknuté orginy: 

Severoslovenske voddrne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; 
Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor; MsĹJ Čadca - oddelenie životneho prostredia a 
odpadoveho hospodárstva; Okresný úrad Čadca - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania: 

- 	v priebehu konania vrniesla dfia 27.10.2021 pisomnou formou požiadavku účastraka konania 
Mária Bzdinová, ktorá požadovala, z dôvodu, že na pozemok v jej vlastnictve nie je zabezpečený 
pristup z miestnej komunikácie, aby stavebnici navrhovanej stavby umohhh pristup po nimi 
navrhovanej pristupovej ceste aj na jej pozemok, samozrejme po pripadnej spoločnej dohode 
a spolupodiefani sa na jej budovanf.. Pri realizácii stavby žiadala, aby nebol na pozemok v jej 
vlastnictve skladovany stavebný materiál, vykopová zemina ani žiadne zariadenie staveniska. 

- 	stavebný úrad uvedeným požiadavkám čiastočne vyhovel a zahrnul ich do podmienok pre 
umiestnenie a uskutočnenie stavby Č. 21, 22 a 23 tohto rozhodnutia 

- 	požiadavku účastničky konania o spoločnom využívanf pripadne aj spolupodieranf sa na 
vybudovani pristupu cez pozemok stavebnfkov stavebný úrad zamietol, z dôvodu, že riegenie uvedenej 
požiadavky nie je v kompetencii stavebneho úradu a záleži to na prfpadnej vzdjomnej dohode medzi 
stavebnikmi a fičastničkou konania 

Upozornenie: 

Stavebne povolenie strica podra § 67 stavebneho zákona platnosť, ak sa s uskutočnenfm stavby 
nezačne do 2 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie bye začaté, pokiar stavebne povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona Č. 
71/1967 Zb. o sprdvnom konani (správny poriadok) v meni neskodich predpisov). 

Údaje o súlade s územnoplAnovacou dokumentáciou: 

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou: Ĺfzemný plan Mesta 
Čadca, pričom sú spinene závazné regulativy pre daný urbanistický okrsok 3/BI/1 (plochy rodinných 
domov): 
- základná ffinkcia obytná 
- spôsob zástavby - individuálne rodinné domy, strecha sedlová alebo valbová 
- parkovanie a garážovanie riegiť  na vlastnom pozemku 
- nepripustiť  hlučne a nehygienicke prevádzky 
- zabezpečiť  koridor pre VTL plynovú pripojku 
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Odavodnenie: 

Dfia 20.09.2021 podal stavebnik Michal Zborovančik a Lenka Zborovančíková, obaja bytom 
Hviezdoslavova súp. Č. 2018/17, 022 01 Cadca žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Rodinný dom" na pozemkoch register "C" pare. č. 7471, 7472/4, 7472/5, 7472/6, 7474/4  v 
katastrálnom územi Cadca. Uvedeným drlom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavebný úrad omámil dfia 01.10.2021 začatie stavebného konania vgetkým zndmym fičastnfkom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na 27.10.2021, o výsledku lctorého bol spisaný zámam. 

Zároveii stavebný Arad upozornil fičastnikov konania a dotknuté orgány, že na neskôr podané námietky 
a pripomienky sa nebude prihliadať. 
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosť  z hfadisk uvedených 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnilcmi konania a s dotknutými orgánmi a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívanim nie sú ohrozen6 zdujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

- 	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; 
Okresný úrad Cadca - pozeinkový a lesný odbor; MsÚ Cadca - oddelenie životného prostredia a 
odpadového hospodárstva; Okresný úrad Cadca - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

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

froastnici konania: 

Michal Zborovančik, Lenka Zborovančiková, Mária Bzdiliková, Jana Harman, Frantigek Chrastina, 
Jozef Chrastina, Jozefina Chrastinová, Ing. Milan Kola, Alžbeta Urbanfkovd, vlastnici pozemkov 
parc. Č. CKN 7475, 14539/1 v k.ú. Cadca 

v priebehu konania vmiesla Ma 27.10.2021 pisomnou formou požiadavku účastraka konania 
Mária Bzdiliková, ktorá požadovala, z dôvodu, že na pozemok v jej vlastnictve nie je zabezpečený 
pristup z miestnej komunikácie, aby stavebnici navrhovanej stavby umožnili prfstup po nimi 
navrhovanej pristupovej ceste aj na jej pozemok, samozrejme po pripadnej spoločnej dohode 
a spolupodierani sa na jej budovani.. Pri realizácii stavby žiadala, aby nebol na pozemok v jej 
vlastnictve skladovaný stavebný materidl, výkopová zemina ani žiadne zariadenie staveniska. 

- 	stavebný úrad uvedeným požiadavkdm čiastočne vyhovel a zahrnul ich do podmienok pre 
umiestnenie a uskutočnenie stavby Č. 21, 22 a 23 tohto rozhodnutia 

- 	požiadavku účastničky konania o spoločnom využívani prfpadne aj spolupodierani sa na 
vybudovanf pristupu cez pozemok stavebnikov stavebný úrad zamietol, z dôvodu, le riegenie uvedenej 
požiadavky nie je v kompetencii stavebného úradu a záleži to na pripadnej vzdjonmej dohode medzi 
stavebnikmi a účastníčkou konania. 

Proj ektová dokumentácia stavby spifia vgeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie 
stavby je v stlade so schvalenou fizemnoplanovacou dokumentaciou. Stavebný Arad v priebehu 
konania nezistil d6vody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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Poučenie o odvolani: 

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

Rt.tt;',, ' 
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primător mesta 
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Poplatok: 

Správny poplatok podl'a zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneM neskoršich predpisov 
položky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 pism. d ods. 4 vo výške 30.00 E, položky 60 
pism. d ods. 5 vo výške 30.00 E, celkom 110.00 E bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia /pre stavebnfka/ 
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Toto rozhodnutie mug byr vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dra, posledný deň  
vyvesenia je dfiom doručenia. 

.4( .2 . ů OLL  Vyyesené Zvesené 

Pečiatka a podpis orgdnu, ktorý potvrdzuje vyvesenie zvesenie rozhodnutia. 

Dom& sa: 

Účastnici konania 
1. Michal Zboroyančik, Hviezdoslavova síip. Č. 2018/17, 022 01 Čadca 
2. Lenka Zborovančikovd, Hviezdoslavova síip. 6. 2018/17, 022 01 Čadca 
3. Mária Bzdilficovd, Čadečka síip. Č. 325, 022 01 Čadca 
4. Jana Harman, Podzávoz slap. č. 2537, 022 01 Čadca 
5. Franti§ek Chrastina, Potand slap. Č. 2154/3, 022 01 Čadca /stay. dozor/ 
6. Jozef Chrastina, Podzávoz síip. 6. 997, 022 01 Čadca 
7. Jozefina Chrastinovd, Podzávoz síip. Č. 997, 022 01 Čadca 
8. Ing. Milan Kožák, Podyysold síip. Č. 441, 023 57 Podyysold /projelctant/ 
9. Alžbeta Urbanikovd, Podzávoz síip. Č. 443, 022 01 Čadca 
10. vlastnici pozemkov parc. Č. CKN 7475, 14539/1 v k.11. Čadca - doručuje sa verejnou vyhld§kou 
podfa § 69 ods. 2 stayebného zdkona 

Dotknut6 orgány 
11. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
12. Okresný Arad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Palárikova síip. Č. 91, 
022 01 Čadca 
13. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Paldrikova síip. Č. 95, 022 01 Čadca 
14. Severoslovenské voddrne a kanalizácie, a.s., B6rickd cesta síip. Č. 1960, 010 57 Žilina 
15. SPP - distribíicia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava 
16. Správa ciest žilinského samosprávneho kraja, Závocl Kysuce, A. Hlinlcu súp. Č. 2621, 
022 01 Čadca 
17. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke síip. Č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovi spojenie: Vt1B, a.s., Čadca 	E-mail: selcretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. it.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský itrad Čadca, Namestie slobody 30, PSt: 022 01 
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LEGENDA: : 

SO-01-Rodinny dom, novostavba 

SO-02-Elektricka prlpojka - vid.projekt elektrickej prfpojky 

SO-03-Kanalizačna pripojka- vid.projekt kanalizačnej pripojky 

SO-04-Vodovodná pdpojka -vid.projekt vodovodnej prfpojky 

SO-05-Plynovi prIpojka, vktprojekt plynovej prfpojky 

SO-06- Spevnená plocha a vjazd , vid.projekt spevnenych pitch a vjazdu 

Rovnobeina Ilnia s rodinnym domom na parcele KN 7467, čs.2537 

Rodinny dam čs.997 - vlastnik Jozef Chrasbna a Jozefira Chrashnova 

Miestne fičelová cestna komunikacia CKN 8519 

ier NN vzdušne 

Q_ 
7474/2 

P ,STL I 110, 

HUP-1-Itavny uzáver plynu a plynomer 

RE-Rozvádzač  elektromerovy 

RP-Dornovy rozvádzač( v gara RD) 

SPP2- Hlavne istenie EP na beteIektrickom stIpe NN siete 

KP1- Navrhovaná kanalizačna pripojka investora -Zborovančik - PVC DN 150, d1.36,5 m 

KN. Jestvujúca spoiočna kanalizašna pripojka - Jozef Chrastina a mantelka Jozetlna, PVC DN 150, dl. 21,0 m 

KŠ-Y,1- JestvujtIca revfzna kanalizačnA šachta, dva vstupy a jeden inAtup -RKŠY-ID 400 DN 150-DN150-DN 150 

KŠ-Y,2- Navrhovana revIzna kanalIzačna šachta, dva vstupy a jeden vystup -RKŠY-ID 400 ON 150-DN150-DN 150 

VŠ•Vodomema šachta, plastová 

HUV1-Hlavný uzáver vody pd hlavnom potrubl - vedene v CKN 8519 

HUV2-Hlavny uzáver vody v prášovni RD 

VB - Vsakovacie bloky- Wavoin Azura, počet- 10ks 

-------- 	SO-07- Oplotenie pozemku investors 

UPOZORNENIE : 
Pred začatim yyk. pracyytyčif podzemné yedenie abase vykopu ay mieslachich viskylp 

kopaf rah so zyyšenou opalrnosfou aby nark% k poškodeniu 

RD 882537 
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Rodinný dom, novostavba 
C 

AUTCR 
NAVRHU 

=ea S0-01-Rodinny dom,S0-02-BelOr1cka pripcika, SO-03-Kanalizetni prIpojka 

so454- volovockla prop, SO-05- PhillOvt PriPoika, S0-C6SPmen6  PlociV 
S0.07-Oploterie 
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STAVBY 

VYPRACOVAL ' 	,.' 	......  'I OM PAR.C.:7471,747213,7 472,1, 74725, 74725, 74741, 741414 1 	1 	1 	0 

PCCET A4 2 bpsTootaserrAcz 	Architedn 

yew, 1:500 okum 	0812021 caw Vi1002Stk 	 Celkovb sŕtutcla 	 " 	C 

8518/1 

8517/2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

