
MES T 0 C ADC A 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/4396/2020/Ja 	 V Čadei dňa 02.06.2021 

ROZHODNUTIE 
0 DODATOtNOM POVOLEM STAVBY 

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"), 
preskiimal žiadosf o dodatočné povolenie stavby, ktorú dim 18.09.2020 podala 

MUDr. Darina Šoukalová, Rázusova 1660/20, 022 01 Čadca, 
ktorti zastupuje MONDO NUOVO, s.r.o., Vysokoškolikov 8556/33B, 010 08 Žilina 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskiimania podra § 88 ods. 1 pism. b) a § 88a stavebného 
zákona 

dodato č ne povol'uje 

zrealizovand stavebné práce na stavbe 

Rodinný dom 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" pare. č. 13680/7, 13680/12 v katastrálnom územi 
Čadca. 

Stavba v stičasnej dobe obsahuje: 

predmetom dodatočne povorovanej stavby je novostavba rodinneho domu na pozemkoch pare. č. 
13680/7, 13680/12 v k.ú. Čadca 

navrhovaný rodinný dom bude nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažim a nevyužitým 
povalovým priestorom, jedná sa o murovanú stavbu, celkových pôdorysných rozmerov 
16,67 x 13,025 m, zastrešená bude valbovou strechou.. Pristup bude riešený z jestvujficej fičelovej 
komunikácie (parc.č. 13666/2, 13679/2, 13680/13). Napojenie stavby na elektrickú energiu a 
vodovod bude riešené navrhovanými pripojkami z verejných rozvodov. Odvádzanie spla§kových 
vôd bude do žumpy. Zadstenie dažd'ových vôd zo strechy objektu a spevnených plôch bude do 
retenčnej nádrže a vsaku na pozemku stavebnika. 

džitková. plocha RD: 
	

130,25 m2  

obytná plocha RD: 
	

53,47 m2 
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Pre dokončenie stavby sa mink"' tieto podmienky: 

1. Stavba bude dokončená podra projektovej dokumentácie vypracovanej Vibe s.r.o., 
Ing. arch. Miriam Damady, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava a overenej v tomto konani; táto je 
neoddeliternou prilohou tohto rozhodnutia a jej pripadné zmeny nesmít byt' vykonanč  bez 
predchadzajíiceho povolenia stavebnčho Aradu. 

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" pan. č. 13680/7, 13680/12 v katastrálnom 
Azemi Čadca tak, ako je zakreslenč  na priloženom situačnom výkrese, ktorý je síičasfou 
projektovej dokumentácie a tvori prillohu tohto rozhodnutia. 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

zásobovanie vodou - je riešenč  navrhovanou vodovodnou pripojkou z verejnčho vodovodu, podra 
PD odsdhlasenej správcom siete SEVAK, a.s. dria 29.09.2020 pod 6. 020033011. 

odvádzanie splaškových vôd - je riešenč  do navrhovanou nepriepustnej žumpy na pozemku 
stavebnika 

napojenie na elektriclul energiu - je riešenč  navrhovanou el. NN pripojkou podra PD odsalasenej 
správcom siete Stredoslovenská distribučná, a.s. dŕia 29.11.2019 pod č. 4300105789-147. 

vykurovanie — zdrojom tepla bude elektrickč  podlahovč  vykurovanie s vykurovacími 
termokáblami, el. rebrikovým telesom v kiiperni a el. panelovým telesom v garáži, dopinkovým 
zdrojom tepla bude krb umiestnený v obývacej miestnosti, povolenie stavby malčho zdroja 
znečistenia ovzdušia vydalo Mesto Čadca &la 08.10.2020 pod 6. 21?-4393/2020/MZZO-PS. 

4. Pri d'alšom uskutočriovani stavby je nutné dodržiavat' predpisy týkajíice sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení, najma vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi síwisiacich a 
podrobnosti o odbomej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbat' na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 

5. Pri realizácii stavebných prác musia byt' dodržanč  prislušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., 
ktorou sa ustanovujil podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívanč  osobami s obmedzenou schopnost'ou 
pohybu a orientácie a prislušné technickč  normy. 
Najma:. 

6. Stavba bude ukončená najneskôr do 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

7. Počas výstavby buck' dodržanč  všeobecnč  technickč  požiadavky týkajíice na uskutočliovanie 
stavieb v zmysle § 48 stavebnčho zákona 

8. Dažd'ovč  vody zo stavby buchl likvidovanč  na pozemku stavebnika tak, aby nespôsobovali škody 
na susedných pozemkoch a nehnuternostiach. 

9. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásit' stavebnému Aradu 
zhotovitera stavby. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby bude zodpovedný zhotoviter. 

10. Dodržaf podmienky SEVAK, a.s. uvedenč  v stanovisku č. 020033011 zo &la 29.09.2020: 

Stavebnik pred zahájenfm zemných prdc požiada o vytýčenie podzemných vedeni, ktorč  sa 
nachadzajil v záujmovom fizemi (aj napájacie potrubia) a zabezpeči, aby pri realizácii VP bola 
dodržaná STN 73 6005 pri stibehu a krilovani VP s ostatnými vedeniami. 

Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečime iba do kapacity vodovodnej siete 
a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka plati tiež pri použiti tlakových splachovačov 
a iných tlakových vnAtorných zdravotechnických zariadeni. 

Fakturačný vodomer a navŕtavaci pás dodá naša spoločnosf. Vodomer bude osadený vo 
vodomemej zostave na ráme typ SEVAK, a.s. 
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Odsrihlasujeme bet6novd vodomernú šachtu s vniitornými rozmermi 1000x1300/1800mm, so 
vstupným komínom výšky 400mm. Vo vstupnom komíne žiadame osadif kapsovou stripačkou. 
Zvislé vzdialenosti stApačiek vo VŠ musia zodpovedaf požiadavkám BOZ (300mm). Stripadlá 
a dno vo VŠ realizovaf s protišmykovou ripravou. Pre zabezpečenie nazamŕzajricej hibky musí byt' 
šachta v teréne osadená tak, že bude zasypaná až po homri riroveri vstupného komína. 

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

Nad potubie vodovodnej prípojky odporgame umiestnif vyhradávad vodič  typ CYKY 2x2,5 
mm2, resp. AYKY 2x4 mm2. Vodič  vyviesf do trafových šupátok až k poklopom s dostatočnou 
vôrou. Napojenie na jestvujrici vodič  musí byt' vlhkotesné (použif zinšfovaciu pásku). 

Odkanalizovanie do žumpy riešif iba do doby vybudovania verejnej kanalizácie v danej lokalite. 
Po vybudovaní VK musí majiter predmetnej nehnuternosti napojenie do žumpy zrušif a splaškové 
odpadové vody odvádzaf do VK. Obsah žumpy zneškodriovať  pro stredníctvom autorizovaných 
prepravcov nebezpečného odpadu na Čov a to v sidade so zákonom o odpadoch. Vývoz 
splaškových odpadových vôd fekálnym vozidlom Vám cez objednávku môže vykonaf aj naša 
organizácie. 

- 	Fakturácia vodného bude vykonávaná na zálclade osadeného hlavného fakturačného meradla 
v správe a majetku SEVAK a.s. žilina od clátumu realizácie prípojky. 

Samotné napojenie na verejný vodovod je podmienené vybavením Žiadosti o zriadenie 
vodovodnej prípojky a podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody. Tlačivá a potrebné a potrebné 
informácie pre zriadenie VP poskytne príslušný zamestnanec SEVAK a.s., na Zákaznickom centre. 

Napojenie vodovodnej prípojky na existujilcu vodovodnú odbočku vykonajú pracovníci našej 
spoločnosti z materialov používaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávaf zásahy na 
zariadeniach verejného vodovodu nie je cudzím dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávaf len osoby 
určené prevádzkovaterom vodovodu. 

K termínu realizácie vodovodnej prípojky musí mat' žiadater vybudovanri prípojku vo vzdialenosti 
cca 1-1,5 m od miesta napojenia na existujricu vodovodnú odbočku. 

- 	Tlakovú skrišku vodovodnej prípojky zrealizovaf podra STN EN 805. 

- 	V zmysle zákona Č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastra 
vodovodnej prípojky je povinný zabezpečif opravy a ficiržbu vodovodnej prípojky na vlastné 
náklady. 

11. Dodržaf podmienky SSD, a.s. uvedené vo vyjadrení č. 4300105789-147 zo dria 29.11.2019 
a stanovisku č. 202012-V0P-0036-1 zo dria 29.12.2020: 

V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. pre pripojenie Vášho 
odberného miesta nachidzajil. 

- 	Odsailasená prridová hodnota hlavn6ho ističa pred elektromerom In=3x32Ampér, charakteristika 
B. 

- 	Pripojenie do distribučnej sristavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 
251/2012 Z.z. pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky, Vám zabezpeči výlučne SSD 
po spinení podmienok pripojenia definovaný v tomto vyjadrení, v pripojovacej zmluve a po 
zaplatení pripojovacieho poplatku na ričet SSD. 

- 	Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (d'alej RE) bude 
vyhotovený káblom min. AYKY-J4Bx16riun2 mechanicky chránený v ochrannej trubke 
(chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovaterná časf). 

- 	Meranie elelctriny bude umiestnený v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste. Vyhotovenie 
RE musí vyhovovať  platnej norme STN EN 61439-1 až 5, pre pripadné blokovanie 
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elektrospotrebičov musia byt' spinené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred 
elektromerovým rozvádzačom RE musí byt' vorný priestor aspori 800mm. V rozvádzači RE 
dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešif mimo 
plombovanú časf rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj monta smie realizovat' 
Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti 
o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk  

Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné uzatvorif so SSD pripojovaciu zmluvu, uhradit' 
pripojovací poplatok a vybudovat' zo strany odberatera elektrický prívod po RE (vrátane) v súlade 
s „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do 
distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučnk a.s. (d'alej SSD), ktoré sú zverejnené 
na stránkach www.ssd.sk. Elektrický prívod je súčasfou odberného elektrického zariadenia 
odberatera. Odberater je povinný mat' pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiterov 
dotknutých nehnuterností, na ktorých bude tento elektrický prívod umiestnený. 

Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadater na 
vlastné náklady. (odberaterov majetok) 

Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberatera musí mat' pred požiadavkou na 
montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej slalške 
elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po 
elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom 6. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou 6. 508/2009 Z.z. 
a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberater povinný kedykorvek 
predložif na vyžiadanie zo strany SSD k nahliadnutiu v súlade s § 39 ods. 9 Mona o energetike. 

Stavba bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v priloženej situácii, t.j. vodorovná vzdialenost' 
medzi zvislou rovinou preloženou krajným vodičom vedenia a najbližšou časfou stavby (vrátane 
jej vysunutých častí) meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča bude minimálne 6,0 m. 

Osoby, ktoré zriad'ujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa m6žu priblížif k 
energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred 
oznárnif takúto činnosf prevádzkovaterovi zariadení, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk  a dodržiavat' 
ním určené podmienky. 

Pri výstavbe, fidržbe a užívaní objektov nesmú byt' použité mechanizmy ani predmety, ktorými by 
sa priblížilo ku ktorémukorvek vodiču vedenia 22 kV na vzdialenost' menšiu ako 3 m. Bola by tým 
ohrozená bezpečnosf osôb ako aj bezpečnosf prevádzky energetických zariadení. 

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré je v zmysle 
Zákona Č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo 
vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým 
vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázand : 

- 	zriad'ovaf ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky, 

- 	vysádzat' a pestovat' trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 

- 	uskladriovat' l'ahko horravé alebo výbušné látky, 

- 	vykondvat' činnosti ohrozujúce bezpečnosf os6b a majetku, 

- 	vykonávat' činnosti ohrozujime elektricke vedenie a bezpečnose a sporahlivosf prevádzky 
sústavy 

Na najbližších podperných bodoch vedenia sú namontovand a trvalo funkčné dvojzávesy 
(bezpečnostné závesy spiriajúce požiadavky na zvýšené zabezpečenie). 

Kovové časti stavieb musia byt' uzemnené. Odpor uzemnenia max.15 Ohm. 

Pri zavlažovaní prirahlých častí sa nesmie súvislý prúd vody priblížif k živým častiam 
elektrických zariadení na vzdialenost' menšiu ako 2 m. 
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Žiadater je uzrozumený s tým, že v ochrannom pásme el. transformačnej stanice a v ochrannom 
pásme el. vedenia môže byt' zhoršeny príjem rozhlasu a televízie a môžu sa tam vyskytovať  
zvýšené hodnoty emisií stanoven6 platnou legislatívou (napr. hlučnosť, vibrácie, 
elektromagnetické pole). Prevddzkovater elektroenergetického zariadenia nezodpovedá za 
prípadné zvyšené hodnoty emisií a s tým súvisiace obmedzenia a škody, ktoré môžu žiadaterovi z 
tohto titulu vzniknfif. V prípade potreby technických opatrení na zníženie hodnôt emisií, ktoré 
bude musief prevádzkovater elektroenergetického zariadenia na tomto zariadení vykonať, budil 
vykonané prevádzkovaterom na náklady liadatera o zriadenie stavby v ochrannom pásme 
elektroenergetického zariadenia. 

V prípade poruchy na vedení následkom živelnej pohromy alebo inych nepredvídaternych 
okolností, ako napr. Ader blesku, námraza, zosuv pôdy a pod., ak by ich následkom došlo k pádu 
energetickych zariadení, SSD nebude znášaf žiadnu zodpovednosť  za škody vzniknuté na majetku 
ani za bezpečnosť  osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení. 

Vlastník nehnuternosti je povinný v zmysle Zákona Č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 6 umožniť  
prevádzkovaterovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na 
ten Adel umožniť  prevddzkovaterovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať  
priestor pod vedením a vorný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách 
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť  sa vymedzuje od dotyku kolmice 
spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia 
podperného bodu. 

Pred začatím kolaudačného konania je potrebné požiadať  prevádzkovatera distribučnej sústavy 
SSD o stanovisko k dodržaniu podmienok udelenia súhlasu so zriadením stavieb v ochrannom 
pásme elektroenergetického zariadenia. V prípade nepredloženia tohto stanoviska SSD nesalasí s 
kolaudáciou stavby. 

- 	Žiadater sa zavazuje, le bude rešpektovať  a dodržiavať  všetky stanoven6 podmienky 
prevádzkovatera distribučnej sústavy SSD a berie ich na vedomie ako zdvazné pri udelení siihlasu 
so zriadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia. 

12. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebnych prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečistení. V prípade 
ich poškodenia stavebnymi strojmi je povinný tieto na vlastné ndklady a okarnžite uviesť  do 
pôvodného technického stavu. 

13. Stavebníkovi budil ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebnych prác 	iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejnych plôch a miestnej 
komunikácie v silvislosti so stavebnými prdcami na predmetnej stavbe je stavebník povinný pred 
realizáciou vyžiadať  si salas MsÚ v Cadci, referát dopravy. 

14. Stavebnymi prácami nezasahovať  do vlastníckych, príp. inych práv k pozemkom dotknutYm 
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chrdnené 
zdujmy fičastníkov stavebného konania. 

15. Odpad vzniknuty počas realizdcie stavebnych prác likvidovať  v zmysle zdkona o odpadoch. 

16. Dodatočne povolend stavba podlieha kolauddcii. 

Spasob doterajšieho využitia pozemkov: 

- 	CKN 13680/7, 13680/12 - trvaly travny porast 

Rozhodnutie o usporiadaní druhu pozemku pre nezákonný stay na pornohospodárskej pôde na 
pozemkoch pare. 6. CKN 13680/7, 13680/12 (novovytvorené parcely 13680/17, 13680/18) vydal 
Okresný Arad Čadca - pozemkový a lesny odbor dria 31.05.2021 pod Č. OU-CA-PLO-2021/006149-
004. 
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K stavbe sa sdhlasne vyjadrili dotknut6 orgány: 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Okresný úrad Čadca 
- pozemkový a lesný odbor; MsÚ Čadca - oddelenie livotného prostredia a odpadového 
hospodárstva 

Rozhodnutie o námietkach dčastnikov konania: 

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

Odtivodnenie: 

Dria 18.09.2020 podal stavebnik MUDr. Darina Šoukalová, bytom Rázusova 1660/20, 022 01 Čadca, 
v zastúpenf f. MONDO NUOVO, s.r.o., so sidlom Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, žiadose 
o vydanie stavebného povolenie stavbu „Rodinný dom" na pozemkoch register "C" pare. Č. 13680/7, 
13680/12 v katastrálnom fizemi Čadca. 

Stavebný úrad zistil, že stavba bola začatá bez stavebného povolenia a dria 16.10.2020 bol vykonaný 
štátny stavebný dohrad na predmetných pozemkoch. V čase miestnej obhliadky pri výkone štátneho 
stavebného dohradu boli na stavbe zrealizovand základové konštrukcie, vymurovand obvodové 
a vnútorné nosné steny do výšky cca 1,5 al 2,75 m. Kedle stavebnička sa nepreukázala stavebným 
povolenim na predmetnú stavbu, začal stavebný úrad konanie podra § 88 ods. 1 pism. b) stavebného 
zákona o nariadeni odstráneni stavby. 

Stavebný Arad dria 23.11.2020 vyzval vlastnika stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o torn, 
že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami cluinenými týrnto zákonom, najma 
s ciermi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Vlastnik stavby preukázal, že 
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, že je vlastnikom pozemku 
zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku it-16 právo. 

Stavebný úrad oznámil dria 28.04.2021 začatie konania o dodatočnom povoleni stavby všetkým 
známym fičastnikom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. 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 41116 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 10 dni odo dria doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu fičastnici konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskirmal predloženú žiadosf z hradisk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastnikmi konania a s dotknutSrmi orgáruni a organizáciami 
a zistil, le jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, 
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: 

- 	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Okresný úrad Čadca 
- pozemkový a lesný odbor; MsÚ Čadca - oddelenie životného prostredia a odpadového 
hospodárstva 

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 a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 
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fJčastníci konania: 

- 	MUDr. Darina Šoukalová, Veronika Ducká, Ing. Michal Ducký, Gabriela Dyroff, Ing. Marián 
Hlaváč, MBA, Lýdia Homolová, Ing. Martin Chlapík, Stefan Pytel, Radoslav Valko s.r.o., 
TWERK, s.r.o., Vibe s.r.o., vlastníci pozernku pare. č. CKN 13683/1 v k.ú. Čadca 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiria vgeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v 
priebehu konania o dodatočnom povolení nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného 
povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Upozornenie: 

So stavebnými prácami na predmetnej stavbe sa nesmie pokračovat', pokiar jej dodatočné povolenie 
nenadobudne právoplatnosf(§ 52 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorgích predpisov). 

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský Arad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení je 
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

ng. • an GURA 
priufátor mesta 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorgích predpisov 
položky 60 písm. a ods. 1 vo vfgke 150.00 E bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia stavby /pre stavebnika/ 
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Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 &if, posledny deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

7í3 (9; 4 
Vyvesené dŕia•  	 Zvesené dňa: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zsenie rozhodnutia. 

Doruči sa: 

fJčastnici konania 
1. MUDr. Darina Šoukalová, Rázusova súp. 6. 1660/20, 022 01 Čadca 
2. MONDO NUOVO, s.r.o., Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 žilina 
3. Veronika Ducká, J. Kollára súp. 6. 755/4, 022 01 Čadca 
4. Ing. Michal Ducký, J. Kollára súp. 6. 755/4, 022 01 Čadca 
5. Gabriela Dyroff, Komenského súp. Č. 135, 022 01 Čadca 
6. Ing. Marian Hlaváč, MBA, Čadečka súp. Č. 3180, 022 01 Čadca 
7. Lýdia Homolová, M.R.Štefánika súp. Č. 2556/38, 022 01 Čadca 
8. Ing. Martin Chia*, Sládkovičova súp. Č. 13, 010 01 Žilina 
9. Štefan Pytel, Hurbanova súp. č. 2291/7, 022 01 Čadca 
10. Radoslav Valko s.r.o., Matičné námestie súp. Č. 2487, 022 01 Čadca 
11. TWERK, s.r.o., Čierne súp. č. 144,023 13 Čieme 
12. Vibe s.r.o., Kopčianska súp. 6. 10, 851 01 Bratislava /projektant/ 
13. vlastníci pozemku pare. Č. CKN 13683/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra 

69 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
14. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
15. Olcresny úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca 
16. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
17. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., frórická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina 
18. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovi spojenie: VOB, as., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: ww, w.mestocadca.sk   
Adresa: Mestsky (wad Čadca, Niunestie slobody 30, PSC: 022 01 
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