MESTO CADCA
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
V čadei dria 15.03.2022

Č. j.: VD/603/2022/St

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o
rizemnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v mení neskoršich predpisov a § 5 pism.
a)1. zákona Č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre rizemné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a dopinenf zákona 6. 50/1976 Zb. o rizemnom plánovanf a stavebnom poriadku v zneni
neskoršich predpisov, v spojenom rizemnom a stavebnom konani preskrimal podra § 37 a 62
stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dria 28.12.2021 podali
Jozef Kubačka, Okružná 154/62, 022 04 Čadca,
Žofia Kubačková, Okružná 154/62, 022 04 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskrimania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné povolenie
v spojenom tizemnom a stavebnom konani
na stavbu
hospodárska budova
na pozemku register "C" parc. Č. 10487 v katastrálnom rizemi Čadca.
Stavba obsahuje:
Hospodárska budova bude
ako sklad záhradného náradia, bude nepodpivničená,
jednopodlažná, zastrešená sedlovou strechou. Nosnú konštrukciu budri tvoriť drevené hranoly
opláštené drevenými doskami. Stavba nebude napojená na inžinierske siete.
Technickč ildaje stavby:
l'Jžitková plocha: 40 m2
Objektovi skladba povoroi anej stavby:
SO 01 Hospodárska budova
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 10487 v k.ú. Čadca podFa situácie, ktorá
je sričasťou PD a tvori prflohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a výškové pomery stavby pristrešku (vid priložená situácia umiestnenia stavby):
• stavba pôdorysných rozmerov 8 x 5 m,
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umiestnená bude vo vzdialenosti 12 m od RD na pozemku CKN 10486,
4,5 m od hranice s pozernkom CKN 10488/1,
porovnávacia rovina ± 0, 000 m = iroverl čistej podlahy pristrešku,
výška hrebefla strechy : + 4,10 mod ± 0,000 m.

3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• stavba nebude napojená na inžinierske siete.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenef.stavebným ítradom v tomto
spojenom izemnom a stavebnom konani, ktorít vypracoval Vladimir Špilák, Svrčinovec, 023 12
Svrčinovec. Pripadné zmeny nesmi byť vykonané bez predchadzajtkeho povolenia stavebného
úradu.
2. Pri uskutočtiovani stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajíice sa bezpečnosti price
a technických nariadeni a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budi dodržiavand všeobecné technické požiadavky na uskutočhovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Stavba bude dokončená do 2-och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vntiknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebrúk povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho
6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budít likvidované na pozemku stavebnika tak, aby
nep6škodzovali susedné pozemky.
7. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný
dennik a tento predložiť stavebnému ítradu pri kolaudácii stavby.
8. Na stavbu budi použité stavebné výrobky spiriajítee podmienky osobitných predpisov.
9. Podra § 75a ods. 1 stavebného zákona stavebný irad upítšťa od vytýčenia stavby
oprávnenými osobami podra § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za §Alad priestorovej polohy
stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konani zodpovedá podra § 75a ods. 2
stavebného zákona stavebna.
10. Stavebnik je povinný označiť stavenisko s uvedenim potrebných fidajov o stavbe a ičastnikoch
výstavby - § 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona.
11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni
a zariadeni, ich pripadnít ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
12. Stavebnik je povinný oznámiť stavebnému úradu termin začatia stavby.
13.Stavba bude uskutočrsiovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Vladimir Špilák a bude
zodpovedať za odborné vedenie uskutočilovania stavby.
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14. Stavebnik je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor —
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v stanovisku zo dŕia
04.01.2022, Č. OU-CA-PLO-2022/000503-002:
• Zabezpečiť záldadnú starostlivosť o pornohospodársku pôdu odŕiatit týmto rozhodnutim až do
realizácie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastom samonáletu drevin.
• Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberanej časti pozemku
C KN 10487 a zabezpečiť jej hospodárne a Ačelné využitie na nezastavanej časti pozernku
C KN 10487 v k.ú. Čadca.
• Po realizácii výstavby, za tičelom usporiadania evidencie druh pozemkov v katastri
nehnuternostf podra § 3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu pornohospodárskeho druhu pozernku
záhrada na zastavanú plochu, pripadne ostatnú plochu s predloženim porealizačného
geometrického plánu a tohto stanoviska. Zmenu druhu vykoná Okresný úrad Čadca, katastrálny
odbor.
15. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prdc 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.
16. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác
slúžiť iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V pripade potreby zásahu do verejných
pl6ch a miestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou pristrešku je stavebnik povinný
pred realizáciou vyžiadať si súhlas MA:1 v Čadci, referát dopravy.
17. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastnickych, príp. iných práv k pozetnkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastnikov stavebného konania.
18. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do p6vodného stavu a
pripadné vzniknuté škody uhradit' vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o
narade škody.
19. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Parcela register "Cu parc. č. 10487 v k.ú Čadca — záltrada
Súhlasné stanovisko k odŕiatiu pornohospodárskej pôdy pre Ačel výstavby hospodárskej
budovy s celkovým navrhovaným záberom 50 m2 vydané Okresným úradom Čadca, odbor pozemkový
a lesný dlia 04.01.2022, pod č.j. OU-CA-PLO-2022/000503-002.
Projektovii dokumenticiu vypracoval:
Vladimir gpilak, 023 12 Svrčinovec
Rozhodnutie o nimietkach (gas tníkov konania:
V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany účastnikov konania
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Stavba nesmie byf začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf v zmysle § 52
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani.
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Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dria nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba je umiestnend v súlade s platným územným plánom Mesta Čadca.
Odavodnenie:
Dria 28.12.2021 podali Jozef Kubačka a Žofia Kubačková, obaja bytom Olcružná 154/62,
022 04 Čadca žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Hospodárska budova" na pozemku
register "C parc. 6. 10487 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté spojené územné
a stavebné konanie
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym fičastnikom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 stavebného zákona
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery staveniska mu boli dobre
známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a 41116 posúdenie navrhovanej stavby.
Zároveri stanovil lehotu 7 drif odo dria doručenia tohto omámenia, v ktorej si účastnici konania mohli
uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknutd orgány a organizácie svoje stanoviská.
tčastnici konania:
• Jozef Kubačka, žofia Kubačková, František Michalina, Vladimir Špilak, známi aj neznámi
spoluvlastnici CKN 15260/1, 10489, 10488/1 v k.ú. Čadca
Námietky fičastnikov neboli v konani uplatnené.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosť z hradisk
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastnikmi konania a s dotknutými
orgánini 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:
• Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor.
Stavebný úrad zaistil vzajomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre
napojenie do sietí technického vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Dokumentácia spĺria záldadné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel davody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 drif 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 men' je
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Priloha:
• situácia umiestnenia stavby
Dorn& sa:
tčastnici konania
1.Jozef Kubačka, Okružná súp. č. 154/62, 022 04 Čadca
2. žofia Kubačková, Okružná. súp. 6. 154/62, 022 04 Čadca
3. František Michalina, Drahošanka súp. Č. 678, 022 01 Čadca
4. Vladimir Špilak, Svrčinovec č. , 023 12 Svrčinovec
5. Očastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov register "C" pare. 6.
15260/1, 10489, 10488/1 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhlaškou podra § 69 ods.
2 stavebného zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadci.
Dotknuté orgány
6. Msl."J Čadca, oddelenie livotného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca

Toto rozhodnutie mug byt' vyvesenč na ňradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 dni,
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené
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nie a zvesenie rozhodnutia.

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskor§ich predpisov položky
60 pism. d ods. 5 vo vý§ke 30.00 E bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Bankovč spojenie: VĹJB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974
Z. 7224-322/0200
Adresa: Mestsky Arad Čadca, blamestie slobody 30, PSe: 022 01

E-mail: sektretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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