MESTO

Č ADCA

Nárnestie slobody 30, 022 01 Čadca

Č. j.: VD/663/2022/Ja

V Čadci dŕia 19.09.2022

IFJZEMNÉ ROZHODNUTIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad 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"),
v ilzemnom konani posúdil podra § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestneni stavby,
ktorý dria 13.01.2022 podala
Pavlina Straková, Hurbanova 2289/39, 022 01 Čadca
(d'alej len "navrhovater"), a na základe tohto posddenia vydáva podra § 39 a 39a stavebného zákona
rozhodnutie o umiestneni stavby
Rodinný dom
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 14334/1 v katastrálnom dzemi Čadca.
Popis stavby:
Predmetom dzemného konania je novostavba rodinného domu umiestneného na pozemku parc. 6.
CKN 14334/1 v k.ú. Čadca. Jedná sa o nepodpivničenú, jednopodlažnú stavbu, zastrešend
valbovou strechou. Rodinný dom bude napojený na el. NN siet navrhovanou el. pripojkou.
Zásobovanie vodou bude z vŕtanej studne. Odkanalizovanie splaškových v6d bude do žumpy na
pozemku stavebnika. Zailstenie dažd'ových v6d bude do navrhovanej vsakovacej jamy. Sdčasfou
stavby bude záhradný domček, oplotenie a odstavná plocha. Napojenie stavby na miestnu
komunikáciu bude navrhovaným vjazdom.
Objektová skladba povoPovanej stavby:
SO 01 - rodinný dom
SO 02 - studiia
SO 03 - žumpa
SO 04 - elektrická NN pripojka
SO 05 - záhradný domček
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Projektová dokumentácia stavby /d'alej PD/ pre vydanie stavebneho povolenia bude akceptovat'
všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité
posúdenie /§ 9 Vyhl. č. 453/2000 Z. z./.
). V d'alšom stupni PD dodržaf polohove a výškove parametre stavby:
Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. 6. 14334/1 v katastrálnom územi Čadca tak,
ako je zakreslene na priloženom situačnom výkrese, ktorý je súčasrou projektovej dokumentácie
a tvorf prilohu tohto rozhodnutia.
-

Rodinný dom bude stavba celkových pôdorysných rozmerov 8,00 x 14,75 m a bude umiestnený:
3,00 m od hranice s pozemkom pare. č. CKN 14359/1
3,11 m od hranice s pozemkom parc. 6. CKN 14334/2
16,51 m od hranice s pozemkom parc. č. CKN 14329/1
Porovnávacia rovina ± 0,000 = úrovefi podlahy I. NP.
Oroveŕi okapovej hrany valbovej strechy bude v úrovni +2,800 m od porovnávacej roviny
Urovefi hrebefia valbovej strechy bude v úrovni +4,972 m od porovnávacej roviny
Urovet upraveneho terenu bude -0,300 m od porovnávacej roviny.
Záliradný domček bude stavba celkových pôdorysných rozmerov 3,70 x 8,80 m a bude
umiestnená:
3,10 m od hranice s pozemkom parc. č. CKN 14359/1
3,71 m od hranice s pozemkom parc. 6. CKN 14329/1
16,85 mod hranice s pozemkom parc. 6. CKN 14329/11

3. Pred spracovanim d'alšieho stupŕia PD je potrebne požiadaf o presne vytýčenie všetkých
podzemných vedeni a zariadeni jednotlivých správcov vedeni za ich odborneho dozoru, dodržat'
prislušne STN, ochranne pásma jestvujúcich vedeni a ich pripadne pripomienky dane pri vytýčeni.
4. Súbeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnilf, ak nie je v d'alšich
podmienkach uvedene inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
predchádzajúcom vytýčeni, zdokumentovat' všetky dotknute vedenia s vyznačenim odstupových
vzdialenosti od jednotlivých vedeni, resp. miest napojeni.
5. Nezasahovat' do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu ich
majitel'a, správcu, neprimerane neobmedzovat' práva a právom chránene záujmy účastnikov
konania
6. V d'alšom stupni PD dodržaf podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a.s. uvedene v stanovisku
6. 202111-NP-0784-1 zo diia 16.12.2021.
7. V d'alšom stupni PD dodržaf podmienky OÚ Čadca, pozemkový a lesný odbor uvedene
v stanovisku č. OU-CA-PL01-2022/000963-002 zo dila 20.01.2022.
8. K zriadeniu vjazdu je potrebné požiadaf Mesto Čadca - referát dopravy v zmysle § 3b cestného
zákona o vydanie rozhodnutia o zriadeni vjazdu z miestnej komunikácie na susedne nehnuternosti.
K stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány:
-

Stredoslovenská distribučná, a.s.; Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor,
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- v priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky

tdaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou:
Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou: f1zemný plán Mesta
Čadca, pričom sú spinené záväzné regulatívy pre daný urbanistický okrsok 3/ORZ/1 - obytnorekreačnd zóna:
- základná funkcia - obytná
- dopinková funkcia rekreačná
- zachovaf pornohospodársku činnosf v krajine (lúky, pasienky)
- v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody dodržiavaf predpisané obmedzenia

Othivodnenie:
Dfia 13.01.2022 podal navrhovater Pavlína Straková, bytom Hurbanova sap. č. 2289/39, 022 01 Čadca
návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie stavby „Rodinný dom" na pozemku register "C" parc. 6.
14334/1 v katastrálnom fizemí Čadca. Uvedenýmdŕiom bolo začaté územné konanie.
Stavebný úrad oznámil dria 24.05.2022 začatie územného konania všetkým známym ačastníkom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhradom k tomu, že pre územie, v ktorom sa
nachádzajú pozemky, navrhnute na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená
územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil podra § 36
ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 7 dní odo dria doručenia
tohto oznámenia môžu účastníci konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a
organizácie svoje stanoviská.
Throveŕi stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že si svoje námietky
a pripomienky môžu uplatnif na tunajšom stavebnom úrade najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní,
inak sa na ne nebude prihliadaf.
Stanoviská oznámili:
-

Stredoslovenská distribučnd, a.s.; Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor

Stavebný úrad zaistil vzdjomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácii
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Očastníci konania:
-

Pavlína Straková, Michaela Cabúková, Stanislav Prívara, vlastníci pozemkov parc. 6. CKN
14329/1, 14359/1 v k.ú. Čadca

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou
pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podra ustanovení vyhldšky 6. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívane osobami s obmedzenou schopnosfou
pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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Upozornenie:
Územné rozhodnutie má podra § 40 ods. 1 stavebného zákona platnost' 2 roky odo dfía nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestrati však platnost', ak bude v tejto lehote podaná žiadosf o
stavebné povolenie predmetnej stavby.
Toto rozhodnutie stráca platnosf dfrom, ked' stavebnému frradu bude doručené oznámenie
navrhovatera alebo jeho právneho nástupcu o torn, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzfahuje.

Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf možno podaf
odvolanie v lehote 15 dni odo dfia jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský drad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie preskfrmaterné salom po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov.
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priniĺtor mesta

Poplatok:
Správny poplatok podl'a zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položky 59 pism. a ods. 1 vo výške 40.00 bol zaplatený.
Priloha pre navrhovatel'a:
-

overená projektová dokumentácia pre frzemné konanie
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Toto rozhodnutie musi byr vyvesenč na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deŕi
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa:

.

42LL

Zvesené dňa:

MESTO ČAD CA
-6 1-

Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a

enie rozhodnutia.

Dorn& sa:
Očastnici konania
1.Pavlina Straková, Hurbanova súp. č. 2289/39, 022 01 Čadca
2. Michaela Cabúková, A. Bernoláka súp. 6. 2609/29, 022 01 Čadca
3. Stanislav Privara, Čadečka súp. Č. 3273, 022 01 Čadca
4. vlastnici pozemkov pan. Č. CKN 14329/1, 14359/1 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou
podra § 36 ods. 4 stavebného zákona
Dotknuté orgány
5. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
6. MstJ Čadca, referát dopravy
7. Okresny úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. Č. 91, 022 01 Čadca
8. Okresny úrad Čadca, pozemkovy a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Bankovč spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Nimestie slobody 30, PSC: 022 01

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