MESTO

Č ADCA

NAmestie slobody 30, 022 01 Čadca
V Čadci dňa 21.04.2021

Č. j.: VD/601/2021/Mu

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 ods.1 zdkona 6. 50/1976 Zb. o
územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zdkon) v zneni neskoršich predpisov a § 5 pism.
a) 1. zákona 6. 608/2003 Z.z. o štátnej sprdve pre územne pldnovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a dopineni zdkona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku v znenf
neskoršich predpisov, (d'alej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konani
preskúmal podra § 37 a 62 stavebného zdkona žiadosf o stavebne povolenie, ktorú podal
K&M Media s.r.o., Podzávoz 2303, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na zdklade tohto preskúmania yyddva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zdkona
stavebné povolenie
v spojenom ň zemnom a stavebnom konani
na stavbu
Novostavba skladovej haly s pristreškom pre vozidlá
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. č. 9509/1 v katastrdlnom fizetni Čadca.
' Stavba obsahuie:
Projektovd dokumentácia rieši novostavbu skladovej haly s pristreškom pre vozidlá. Stavba
bude postavená v existujúcom oplotenom aredli a bude mat' dopinkovú funkciu k hlavnernu už
existujúcemu objektu, kde Ind spoločnosf svoju prevddzku. Spoločnosf sa zaoberd verkoobchodom
s farmaceutickym tovarom, ktorý sa bude v navrhovanom sklade dočasne uskladŕiovaf a postupne
distribuovaf ku koncovým odberaterom. Pôdorysnd plocha skladu je 20,49 x 10,58 m a pristrešku
11,01 x 6,98 m, pričom ich zdpadnd fasdda je v rovine. Pristrešok je oproti skladu výškovo menši o 1,1
m. Pristrešok bude slúžif pre parkovanie doddvok firmy.
Stavebné objekty
SO 01 Skladovd hala s pristreškom pre vozidlá
SO 02 Vsakovacia jama

Technické fidaje:
zastavand plocha
úžitková plocha
obostavaný objem

293,42 m2
273,30 m2
1309,72 m3
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkuh register "C" parc. 6. 9509/1 v katastrálnom fizemi Čadca
podra situácie, ktorá je silčasfou PD a tvori prilohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové pomery:
Skladová hala
• bude obdižnikového pôdorysného tvaru rozmerov 10,580 x 20,490 m. Umiestnend bude min. 1,548
m od hranice s pozemkom p.č. CKN 9510/2 v k.ú. Čadca,
Pristrešok
• bude obdižnikového pôdorysného tvaru rozmerov 11,010 x 6,980 m. Umiestnená bude min. 1,535
m od hranice s pozemkom p.č. CKN 9510/2 v k.11. Čadca,
3. Výškové pomery:
Skladová hala
• porovnávacia rovina ± 0,000 bude podlaha prizemia, íroveri okolitého terénu bude — 0,130 m od
porovnávacej roviny, najvyššf bod strechy bude v Arovni + 5,001 m.
Pristrešok
• porovnávacia rovina ± 0,000 bude podlaha, &oval' okolitého terau bude - 0,130 m od
porovndvacej roviny, najvyšši bod strechy bude v firovni + 3,898 m.
4. Napojenie stavby rodinného domu na inžinierske siete:
Stavba bude napojená na jestvujíice vniltroareálové rozvody. Eletrická energia, vodovod,
kanalizácia. Dažd'ové vody budil odvádzané do navrhovanej vsakovacej jamy, poliarná nádrž —
nefunkčnd žumpa v severozápadnej časti areálu.
5. Nedôjde k zriadeniu nového vjazdu na pozemok — pôvodné napojenie na miestnu komunikáciu.
Pre uskutočnenie stavby sa určujil tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnend podra projektovej dokumentácie overenej stavebným firadom
v spojenom Azemnom a stavebnom konani. Pripadné zmeny nesintl byt' vykonané bez
predchádzajficeho povolenia stavebného firadu.
2. Pri uskutočilovani stavby je potrebné dodržiavaf predpisy tykajilce sa bezpečnosti práce
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budfi dodržiavand všeobecné technické požiadavky na uskutočiiovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
' 4. Stavba bude dokončená do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vzniknuty počas realizácie stavebných prác likvidovat' v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovat' množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.
6. Dažd'ové vody zo stavby budd likvidované na pozemku stavebnika tak, aby nespôsobovali škody
na susedných pozemkoch a nehnuternostiach. Zabstené budia do vsakovacej jamy na pozemku
stavebnika. Vsakovanie dažd'ových vôd je nutné navrhnilf s odbome spôsobilou osobou na zdklade
geologického posúdenia ilzemia a následne realizovat' podra návrhu.
7. Strešnd konštrukcia stavby bude opatrená zachytávačmi snehu.
8. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viest' stavebny
dennik a tento predložif stavebnému firadu pri kolaudácii stavby.
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9. Na stavbu budít poulité stavebné výrobky, ktor6 spĺriajú podmienky osobitných predpisov.
10. Podra § 75 ods. I stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávae geodetické a kartografické
činnosti.
11. Stavebta pred začatim stavebných prác zabezpečf presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadeni, ich pripadnú ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
12. Stavebnik je povinn y' označie stavenisko s uvedenim potrebných fKlajov o stavbe a účastnikoch
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona.
13. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udrziavae v čistote
komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistie po každom znečisteni.
14. Stavebnik je povinný oznámie stavebnému tlradu termín začatia stavby.
15. Stavebnik dodrzi pdmienky Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o
• V prfpade, že v rámci stavby bude realizovaný objekt dazd'ovej kanalizácie je potrebné požiadae
Okresný úrad v Čadci o vydanie stavebného povolenia. žiadose o vydanie stavebného povolenia
musi spine náležitosti dal-16 § 58 stavebného zákona a § 8, 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú miektoré ustanovenia stavebného zákona
16. Stavba bude uskutočriovand dodávatersky. Za uskutočnenie stavby a odborné vedenie stavby bude
zodpovedaf dodávaterskd organizácia — Rubing s.r.o., Starobélská Rap. č. 826/55, 700 30 Ostrava
17. Stavebnými prácami nezasahovae do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovat' práva a právom chrdnené
zdujmy účastnikov stavebného konania.
18. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviese do pi5vodného stavu a
pripadné vzniknuté škody uhradie vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o
náhrade škody.
19. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
CKN 9501/1 v k.ú. Čadca — zastavané plochy a nádvoria
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Alfa Projekt, Borová slap. č. 3179/21, 010 07 žilina
Rozhodnutie o námietkach tičastnikov konania:
Zo strany účastnika konania neboli vznesené žiadne namietky ani pripomienky. Podmienky
dotknutých orgánov boll akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo
výroku rozhodnutia.
So stavbou nesmie bye začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnose(§ 52
zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov).
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Stavebné povolenie stráca platnosf ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebneho zákona.
Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (OPN mesta
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti dŕia 27.07.2007.
ODOVODNENIE
Na žiadosf stavebnika: K&M Media s.r.o., Podzávoz 2303, 022 01 Čadca, Mesto Čadca, ako
prislušný stavebný úrad podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v platnom zneni, v súlade s § 36 a 61 ods.1 a 3 stavebneho zákona oznámilo
začatie spojeného územného a stavebneho konania o povoleni stavby „Novostavba skladovej haly s
pristreškom pre vozidlá" na pozemku register "C" parc. č. 9509/1 v katastrálnom fizemi Čadca.
Súčasne na prerokovanie žiadosti nariadilo ústne konanie spojené s miestnym zisfovanim na defi
01.04.2021. fičastnici konania, ako aj dotknute orgány boli poučeni, že do podkladov rozhodnutia
môžu nahliadnut' na stavebnom úrade najneskôr pri ústnom konani, inak sa na ne neprihliada.
Nakorko okolité pozernky nemajú založene listy vlastnictva, potencionálnym vlastnikom
pozemkov p.č. CKN 9508, 9507, 9510/1, 9510/2 v k.ú. Čadca bolo oznámenie doručuje verejnou
vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie bolo vyvesene po dobu
15 dni na úradnej tabuli Mestskeho úradu v čadci.
Zo strany účastnika konania neboli vznesene žiadne námietky ani pripomienky. Podmienky
dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo
výroku rozhodnutia.
Stavebný úrad spojil podra ust. § 39a stavebneho zákona konanie o umiestneni stavby so
stavebnýrn konanim. Predložená žiadost' bola preskúmaná z hradisk uvedených v §§ 37, 62 a 63
stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnenim a uskutočnenim stavby a jej budúcim uživanim nie
sú a ani nebudu ohrozené práva a oprávnené záujmy fičastnikov konania.
Dokumentácia spiria základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebneho
zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktore by bránili povoleniu stavby.
Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (fJPN mesta
čadca) schvdlenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnutf dfía 27.07.2007.
POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dria jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, UP, stavebneho poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je mane preskfund súdom podra zákona
6. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.
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Priloha:
• overená projektová dokumentdcia — pre stavebnika

Dorn& sa:
fJčastnici konania
1. K&M Media s.r.o., Podzávoz súp. č. 2303, 022 01 Čadca
2. Alfa Projekt, Borová súp. č. 3179/21, 010 07 Žilina
3. Rubing s.r.o., Starobčlská súp. 6. 826/55, 700 30 Ostrava
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke práva môžu byť stavbou priamo
dotknuté - p.č. CKN 9508, 9507, 9510/1, 9510/2 v k.ú. Čadca

Nakollo okolité pozemky nemajú založené listy vlastrifctva, potencionálnym vlastnikom pozemkov
p.č. CKN 9508, 9507, 9510/1, 9510/2 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 69
ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musi byť vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli
Mestského úradu v čadci.

Dotknuté orgány
5. Mesto Čadca, refer& dopravy
6. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. 6. 4, 022 01
Čadca
7. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
8. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
Toto rozhodnutie mug bye vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deŕi
lehoty vyvesenia je (Mom doručenia.

VYVESENt IAA.
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ZVESENt TAA.

Pečiatka a podpis orgáú, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podra zdkona Č. 145/1995 Z.i o správnych poplatkoch v merd neskoráfch predpisov položky 60 pism. g vo vyáke
100.00 E bol zaplateny.
ItO: 313971
Bankové spojenie: VfJB, a.s., Čadca E-mail: sektretariat@tnestocadca.sk
Tel.: 041/4332301-4
Č. d.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Adresa: Mestsky úrad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01
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