
MES TO Č ADCA 
Namestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/5343/2020/Ja 	 V Cadei dňa 03.05.2021 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
v spojenom iizemnom a stavebnom konani preskilmal podra § 37 a 62 stavebného zákona žiadost' o 
stavebné povolenie, ktoril dila 30.11.2020 podali 

Ján Slivka, Drahošanka 697,022 01 Čadca, 
Tatiana Slivková, U Gaboreho 1718, 022 01 Čadca 

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

stavebni povolenie 

v spojenom ň zemnom a stavebnom konani 

na stavbu 

Rodinný dom 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 9651/2 v katastrálnom fizemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu na pozemku register "C" parc. 6. 9651/2 
v katastrálnom fizemi Čadca. Navrhovaný rodinný dom bude podpivničený, s jedným nadzemným 
podlažim a nevyužitým povalovým priestorom. Jedná sa o murovaml stavbu, celkových 
pôdorysných rozmerov 13,50 x 11,25 m, zastrešená bude valbovou strechou. Pristup na pozemok 
bude z miestnej komunikácie, cez pozemok parc. Č. CKN 9726 (EKN 10163, ktorého je stavebnik 
spoluvlastnikom). Napojenie stavby na elektrickii energiu, vodovod a kanalizáciu bude riešené 
navrhovanými pripojkami z verejných rozvodov. 

aitková plocha RD: 
	

227,58 m2  

obytná plocha RD: 
	

71,52 m2  

Objektová sidadba povorovanej stavby: 

SO 01 - rodinný dom 
SO 02 - elektrická NN pripojka 
SO 03 - vodovodná pripojka 
SO 04 - kanalizačná pripojka 
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" pare. č. 9651/2 v katastrálnom fizemi Čadca tak, 
ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je síičasfou projektovej dokumentácie a tvori 
prilohu tohto rozhodnutia. 

2. Polohové a výškové pomery: 

stavba bude celkových pôdorysných rozmerov 13,50 x 11,25 ma bude umiestnená : 

4,50 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 9648 
13,52 m od hranice s pozemkom parc.č. CKN 9652 
9,54 m od hranice s miestnou komunikáciou (parc.č. CKN 9645) 

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

výška hreberia strechy : + 5,500 m od ± 0,000 

firoveŕi upraveného terénu : -0,180 až -2,600 m od ± 0,000 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

zásobovanie vodou - je riešené navrhovanou vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu, podra 
PD odsilhlasenej správcom siete SEVAK, a.s. dila 22.10.2020 pod Č. 020036095. 

odvádzanie splaškových vexl - je riešené navrhovanou kanalizačnou pripojkou do verejnej 
kanalizácie, podra PD odsalasenej správcom siete SEVAK, a.s. dria 22.10.2020 pod 
6. 020036095. 

napojenie na elektrickii energiu - je riešené navrhovanou el. NN prfpojkou z jestvujriceho stipa 
podra PD odsiihlasenej správcom siete Stredoslovenská distribučná, a.s. dria 09.09.2020 pod 
6. 202008-NP-0280-1. 

vykurovanie —systém vykurovania bude podlahový teplovodný, zdrojom tepla bude kotol na drevo 
umiestnený v kotolni na 1.PP, dopinkovým zdrojom tepla buck' kachle umiestnené v obývacej 
miestnosti na 1.NP, povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia vydalo Mesto Čadca dria 
05.01.2021 pod Č. 2P-5443/2020/MZZO-PS 

4. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorn 
vypracoval Ing. František Byrtus, Kalinov 1955, 023 02 Krásno nad Kysucou a ktorá je prilohou 
tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmil byt' uskutočnené bez predchádzajficeho povolenia 
stavebného firadu. 

5. Pri uskutočriovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajfice sa bezpečnosti práce a 
tecl-inických zariadeni, predovšetkým vyhlášky 6. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujil podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi silvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbaf na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 

6. Pri stavbe bud' dodržand ustanovenia vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujil podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby uživané osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientácie, ktoré upravujii 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technick6 normy. 

7. Počas výstavby budil dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočriovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

8. Stavba bude dokončená najneskôr do 5 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

9. Na stavbu buck' poulité stavebné výrobky, ktoré spitiajfi podmienky osobitných predpisov. 

10. Stavebnik zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy povorovanej stavby oprávneným subjektom. 
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11. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. b) stavebného zákona označie stavenisko 
s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a Ačastnikoch výstavby. 

12. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedenf 
a zariadeni, ich prfpadral ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

13. Stavebnik je povinný oznámie stavebnému úradu termin začatia stavby. 

14. Stavba bude uskutočŕiovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať  František Chrastina, 
bytom Potočna 2154/3, 022 01 Čadca a bude zodpovedný za odborné vedenie uskutočtiovania 
stavby. 

15. Dodržať  podmienky SEVAK, a.s. uvedené v stanovisku č. 020036095 zo &la 22.10.2020: 

Stavebnik pred zahájenfm zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedeni, ktoré sa 
nachadzajú v záujmovom územ. Pri realizácii VP a KP dodržať  STN 73 6005 pri sítbehu 
a križovanf VP a KP s ostatnými vedeniami. 

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

Fakturačný vodomer a navŕtavaci pás dodá flak spoločnose. Vodomer bude osadený vo 
vodomernej zostave na rime typ SEVAK, a.s. 

Lôžko hr. 150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie pripojok musi bye zrealizovaný pieskom resp. 
štrkopieskom s verkoseou zŕn max. 8 mm. 

V pripade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuternosti resp. priestorov umiestnených pod 
ftrovfiou poklopov na VK je nutné zabezpečie v zmysle STN-EN 13564-1 tieto priestory vhodným 
zariadenim zabraŕiujircim zaplaveniu z kanalizačných potrubi. 

Samotne napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je podmienené vybavenfm žiadosti 
o zriadenie vodovodnej prfpojky a Žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky a podpisom zmluvy 
na dodávku pitnej vody a odvedenie splaškových vôd. 

Fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na základe osadeného hlavného fakturačného 
meradla v správe a majetku SEVAK a.s. žilina od dátumu realizácie prfpojok. 

Napojenie vodovodnej pripojky na verejný vodovod a zaústenie kanalizačnej pripojky do verejnej 
kanalizácie vykonajú pracovnici našej spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej 
spoločnosti. Vykonávať  zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nie je 
cudzim dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávae len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu 
a kanalizácie! 

K terminu realizácie vodovodnej a kanalizačnej pripojky musi mat' žiadater vybudovanú prípojku 
vo vzdialenosti cca 1-1,5 mod miesta napojenia na verejný vodovod a miesta zaústenia do verejnej 
kanalizácie. 

Tlakovil skaku vodovodnej pripojky zrealizovae podra STN EN 805 a skiišku vodotesnosti 
kanalizačnej pripojky zrealizovae podra STN EN 1610. Celá kanalizačná pripojka musi bye 
vybudovaná ako vodotesná. 

V zmysle zákona Č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastnilk 
vodovodnej a kanalizačnej pripojky je povinný zabezpečie opravy a Adržbu vodovodnej 
a kanalizačnej pripojky na vlastne náklady. 

16. Dodržať  podmienky SSD, a.s. uvedené vo vyjadreni č. 202008-NP-0280-1 zo dŕia 09.09.2020. 

17. Dodržať  podmienky 00 Čadca, pozemkový a lesný odbor, uvedené v rozhodnuti č. OU-CA-
PL01-2021/014440-003 zo dria 19.11.2020: 
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Pornohospodársku p6du zabrať  len v povolenom rozsahu tohto rozhodnutia a zabezpečif, aby 
nedošlo k zbytočným škodám a k zhoršeniu prirodzených vlastnosti na prirahlých pozemkoch. 

Pred začatim stavebných prác vykonať  skrývku humusového horizontu pornohospodárskych p6d 
odnimaných natrvalo a zabezpečiť  ich hospodárne Ačelné využitie na základe bilancie skrývky 
humusového horizontu , schválenej v bode IV. tohto rozhodnutia. 

Zabezpečiť  základnú starostlivosť  o pornohospodársku p6du odfiatú týmto rozhodnutfm až do 
realizácie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastom samonáletu drevin. 

Ak v d6sledku použitia danej pornohospodárskej p6dy na výstavbu d6jde k poškodeniu okolitej 
pornohospodárskej p6dy, potom žiadater na vlastné naklady odstráni sp6sobené škody a vykoná 
opatrenia smerujfice k obnove a zachovaniu úrodnosti pornohospodárskej p6dy. 

18. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť  po každom znečisteni. V pripade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť  do 
p6vodného technického stavu. 

19. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť  iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných pl6ch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred 
realizáciou vyžiadať  si súhlas MsÚ v Čadci, referát dopravy. 

20. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, prfp. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez salasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy účastnfkov stavebného konania. 

21. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spilsob doterajšieho vyuAtia pozemkov: 

- 	CKN 9651 - orná pôda 

Súhlasné stanovisko k pripravovanému zámeru na pornohospodárskej p6de na Adel stavby „Rodinný 
dom a spevnené plochy" v katastrálnom územf Čadca na pozemku parc. č. CKN 9651 vydal Okresný 
Arad Čadca - pozemkový a lesný odbor cilia 02.09.2020 pod 6. OU-CA-PLO-2020/011818-002.. 

K stavbe sa súblasne vyjadrili dotknuté orgány: 

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

Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania: 

- 	v priebehu konania neboli zo strany účastnfkov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky 
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tdaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou: 

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou: Ozemný plán Mesta 
Čadca, pričom sú spinené závazné regulativy pre daný urbanistický okrsok 5/BI/1: 

- základná funkcia - obytná 

- spôsob zástavby - individuálne rodinné domy (suterén, 1 nadzemné podlažie, podkrovie), strecha 
sedlová alebo valbová 

- parkovanie a garážovanie riešif na vlastnom pozemku 

- nepripustif hlučné a nehygienické prevádzky 

Od6vodnenie: 

Dria 30.11.2020 podal stavebnik Ján Slivka, bytom Drahošanka slap. Č. 697, 022 01 Čadca a Tatiana 
Slivková, bytom U Gaboreho sap. Č. 1718, Podzávoz, 022 01 Čadca žiadosf o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Rodinný dom" na pozemku register "C" pare. č. 9651/2 v katastrálnom územi 
Čadca. Uvedeným driom bolo začaté spojené dzemné a stavebné konanie. 

Pretože žiadosf nebola itpiná a neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné pre jej riadne 
a sporahlivé posúdenie, dria 03.02.2021 bol stavebnik vyzvaný na dopinenie svojho návrhu a konanie 
bolo prerušené. Návrh bol dopinený dria 17.03.2021. 

Stavebný Arad oznámil dŕia 25.03.2021 začatie stavebného konania všetkým známym fičastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizácidm. Stavebný Arad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od dstneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosf poskytovala dostataný podklad pre riadne a dpiné 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 10 dni odo dila doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu dčastníci konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný Arad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predložend žiadosf z hradisk uvedených 
v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s dčastnikmi konania a s dotknutými orgáruni a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným 
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: 

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

Stavebný drad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácif 
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. 

liTčastnici konania: 

- 	Ján Slivka, Tatiana Slivková, Ing. František Byrtus, Jozef Hovoták, Terézia Hovofáková, Marián 
Raček, Mgr. Zuzana Račková, vlastnici pozemku parc. č. CKN 9726 v k.ú. Čadca 

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spĺria všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie 
stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný Arad v priebehu 
konania nezistil dôvody, 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 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 znenf je 
toto rozhodnutie preslalmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

Poplatok: 

SprEivny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o spnivnych poplatkoch v znerd neskorgich predpisov 
položky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia /pre stavebnika/ 



t.sp. VD/5343/2020/Ja - t.z. VD/26475/830/2021/Ja 	str. 7 

Toto rozhodnutie musi byr vyvesenč  na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené Zvesené dria• 	  

MESTO tADCA 
-61- 

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

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Ján Slivka, Drahošanka súp. Č. 697, 022 01 Čadca 
2. Tatiana Slivková, U Gaboreho súp. Č. 1718, Podzávoz, 022 01 Čadca 
3. Ing. František Byrtus, Kalinov súp. Č. 1955, 023 02 Krásno nad Kysucou /projektant/ 
4. Jozef Hovofák, Drahošanka súp. 6. 698, 022 01 Čadca 
5. Terézia Hovoilková, Drahošanka súp. Č. 698, 022 01 Čadca 
6. Marian Radek, Drahošanka súp. č. 698, 022 01 Čadca 
7. Mgr. Zuzana Račková, Drahošanka súp. 6. 698, 022 01 Čadca 
8. František Chrastina, Potočná súp. č. 2154/3, 022 01 Čadca /stay. dozor/ 
9. vlastnici pozeinku pare. 6. CKN 9726 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 61 
ods. 4 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
10. Msú Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
11. Olcresný &ad Čadca, pozernkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca 
12. Severos1ovens4 vodárne a kanalizacie, a.s., Bôrická cesta slap. č. 1960, 010 57 Žilina 
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: VÚB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestomica.sk  
Adresa: Mestsky arad Čadca, IsIAmestie slobody 30, 	022 01 
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