
MES TO Č ADC A 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/5257/2021/Ja 	 V Čadci diia 25.01.2022 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad príslušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o Uzemnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskor§ich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v 
stavebnom konaní preskiimal podra § 62 stavebného zákona žiadosť  o stavebné povolenie, ktorú dŕia 
23.11.2021 podali 

Tomáš Kopták, Chalupkova 157/29, 022 04 Čadca, 
MDDr. Katarina Koptáková, Chalupkova 157/29, 022 04 Čadca 

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

stavebné povolenie 

na stavbu 

Stavebni iipravy bytu č. 16 

(d'alej len "stavba") v bytovom dome sill). Č. 157 na pozemku register "C" parc. č. 3291/44 v 
katastrálnom fizemí Čadca. 

Stavba obsahuje: 

stavebné Apravy spočívajú vo vybúraní nového dverného otvoru rozmerov 1000x2050 mm v 
nosnej panelovej stene hr. 150mm a posunutí (rozšírení) jestvujíiceho otvoru 900x2050 v 
stužujíicej panelovej stene lutbky 80mm, podra predloženého statického posudku 

Pre uskutanenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podFa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú 
vypracoval Ing. Pavol Valach, PhD., Vysoka nad Kysucou 1341, 023 55 Vysoka nad Kysucou, a 
ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmú byť  vykonand bez predchadzajlaceho 
povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočriovaní stavby je nutné dodržiavat' predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce a technickych 
zariadení, najma vyhlá§ky 6. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach a dbat' na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 
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3. Pri uskutočriovani musia byt' dodržand prfslugné ustanovenia vyhlagky Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovujil podrobnosti o vgeobecných technickych požiadavkach na výstavbu a o vgeobecných 
technických poliadavkach na stavby uživand osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a 
orientácie a prislugné technické normy. 

4. Stavba bude ukončená najneskôr do 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

Dodržaf podmienky správcu bytového domu BYTY Čadca, s.r.o. uvedené vo vyjadreni zo dňa 
06.10.2021: 

- Stavebné práce buck' prevadzand v dfioch: pondelok - sobota od 7.30 hod. do 18.00 hod. 

- Odpadová sut' a nepotrebný material sa nesmie uskladnovaf do smetnych nádob. 

- Znečistené spoločné priestory /schodisko, chodba, vstup/ čistif derme po ukončenf prác.. 

- Pre prestavbe nesmie dôjsf k porugeniu statiky bytu alebo bytového domu. 

- Dodržaf podmienky zákona 6. 182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a nebytových priestorov v zneni 
noviel. 

- Demontaž, monta a zaplombovanie pomerových meračov na radiátoroch, a tiež meračov teplej 
a studenej vody, môže vykonaf iba osoba s platným oprávnenim. 

- V uvedenom bytovom dome riešif na vývesnej tabuli vyvesenim povolenia stavebného Aradu 
a stanoviska spravcu. 

- Ponechat' dostataný otváraterny priestor pre bytové vodomery SV a TOV, minimálny rozmer 40 
cm x 40 cm. Pred odpadovii ríiru od WC, tunývadla, vane ako aj k vailovému sifónu ponechat' 
manipulačný priestor. 

- Demontaž, montaž a zaplombovanie bytových meračov teplej a studenej vody a tiež pomerovych 
rozderovačov tepla z radiátorov môže vykonaf iba osoba s platným opravnenim. 

- V pripade zasahov so elektroingtalácie v byte je potrebné zaistif reviznu sprivu. 

- Tento sthlas je vydaný výlučne na uvedené stavebné fipravy bytu Č. 16 v BD 157/29/B. 
V pripade zistenia Apravy iných časti sa bude postupovaf v zmysle platnej legisltivy. 

6. Na stavbu budii použité stavebné výrobky, ktoré spitiajú podmienky osobitnych predpisov. 

7. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému Aradu termin začatia stavby. 

8. Stavba bude uskutočflovaná dodavatersky. Stavebnik je povinný nahlasif stavebnému firadu 
zhotovitera stavby najneskôr pred začatim stavby. Za odborné vedenie uskutočnovania stavby 
bude zodpovedny zhotoviter. 

9. Povolená stavba podlieha kolaudacii. 

Rozhodnutie o namietkach tičastnikov konania: 

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

Upozornenie: 

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

So stavbou nesmie byf začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf(§ 52 zákona Č. 
71/1967 Zb. o správnom konani (wrávny poriadok) v zneni neskorgich predpisov). 
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Ochivodnenie: 

Dria 23.11.2021 podal stavebnik Tomáš Kopták a MDDr. Katarina Koptáková, obaja bytom 
Chalupkova súp. 6. 157/29, 022 04 Čadca žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Stavebné úpravy bytu č. 16" v bytovom dome súp. č. 157 na pozemku register "C" parc. 6. 3291/44 v 
katastrálnom územi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil dria 26.11.2021 začatie stavebného konania všetkým známym účastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanovenf § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť  poskytovala dostatočný podldad pre riadne a sporahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby. Zaroveri stanovil lehotu 7 dni odo dria doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu fičastnici konania uplatniť  svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Zároveri stavebný úrad upozornil fičastnfkov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné námietky 
alebo pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatnif na tunajšom stavebnom úrade najneskôr 
v určenej lehote, inak na ne nebude prihliadať. 
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosť  z hradfsk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi 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. 

Očastnici konania: 

- 	Tomáš Kopták, MDDr. Katarina Koptáková, Ing. Pavol Valach, PhD., vlastnici bytov a 
nebytových priestorov v bytovom dome súp. 6. 157 

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné tecluiické požiadavky na výstavbu a podmienky 
fizemného rozhodnutia o umiestnenf predmetnej stavby. Stavebný Arad v priebehu stavebndho konania 
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad 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 konani možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo dŕia 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 preskúmaterné súdom po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov. 

Prfloha: 

- 	overená projektová dokumentácia /pre stavebnika/ 
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Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč  na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledny deft 
vyvesenia je dňom doručenia. 

I. a 0 42_ 
Vyvesené dňa: 	 Zvesené dňa: 	  

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

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni n6skoršich predpisov 
položky 60 pfsm. c ods. 2 vo výške 100.00 E bol zaplatený. 

Dorn& sa: 

Očastníci konania 
1. Tomáš Kopták, Chalupkova súp. č. 157/29, 022 04 Čadca 
2. MDDr. Katarina Koptáková, Chalupkova súp. Č. 157/29, 022 04 Čadca /projektant/ 
3. Ing. Pavol Valach, PhD., Vysoká nad Kysucou súp. č. 1341, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
4. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sill). Č. 157 - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podra§ 69 stavebného zákona 

Na vedomie 
5. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. Č. 1107, 022 01 Čadca 
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