MES TO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. J.: VD/723/2020/Ja

V Čadci dria 09.03.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný drad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v
stavebnom konanf preskúmal podra § 62 stavebného zákona žiadost' o stavebné povolenie ktorn dria
15.01.2020 podal
Michal Tobiška, Okružná 689/5, 022 04 Čadca
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania N,ydáva podl'a § 66 stavebneho zákona
stavebn č povolenie
na stavbu
Stavebné ápravy bytu č. 3
(d'alej len "stavba") v bytovom dome snp. č. 689 na pozemku register "Cu parc. č. 3395 v katastrálnorn
úzerni Čadca.
Stavba obsahuje:
stavebné npravy spočivajn vo vytvoreni nového otvoru rozmerov 900 x 2030 mm v nosnej
panelovej stene hr. 150 mm a zamurovani jestvujaceho dverného otvoru podra predloženého
statického posudku
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konanf, ktorn
vypracoval Ing. Pavol Valach, PhD., Vysoká nad Kysucou 1162, 023 55 a ktorá. je prilohou tohto
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmn byt' vykonané bez predchádzajnceho povolenia stavebného
nradu.
Pri uskutočŕiovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajUce sa bezpečnosti práce a technických
zariadeni, najma vyhlášky Č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce. a technických zariadeni pri
stavebných prácach a dbat' na ochranu zdravia a os6b na stavenisku.
3. Pri uskutočriovani musia byf dodržané prislušné ustanovenia vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovuja podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a
orientácie a prislušné technické normy.
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4. Stavba bude ukončená najneskôr do 1 roka odo dha nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5. Dodržat' podmienky správcu bytoveho domu BYTY Čadca s.r.o. uvedene vo vyjadreni zo dha
15.01.2020:
- Stavebne práce budít prevadzane v &loch pondelok - sobota od 7.30 hod. do 19.00 hod.
- Odpadová sut' a nepotrebný material sa nesmie uskladhovať do smetnych nádob.
- Znečistene spoločné priestory /schodisko, chodba. vstup/ čistif denne po ukončeni prác.
- Pri prestavbe nesmie dôjst' k porušeniu statiky bytu alebo bytoveho domu - riešif podra
statickeho posudku.
- Dodržaf podmienky zák. 6. 182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov á nebytovych priestorov.
- Upozornif majitel'ov obytného domu, že bude vykonaná prestavba bytu Č. 3 v bytovom dome
č. 689/5, Čadca ul. Okružná v rozsahu uvedenom v tomto stanovisku. Riešit' to na vývesnej tabuli
vyvesenim povolenia stavebneho dradu a stanoviska správcu.
- Tento srihlas je vydany výlučne na stavebne íipravy bytu 6. 3 v bytovom dome 689/5 ul. Okružná
v uvedenom rozsahu.
6. Na stavbu budri použité stavebne výrobky, ktore spĺhajn podmienky osobitnych predpisov.
7. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému íiradu termin začatia stavby.
8. Stavba bude uskutočriovaná dodávatersky. Stavebnik je povinny nahlásif stavebnému dradu
zhotovitera stavby najneskôr pred začatim stavby. Za odborne vedenie uskutočriovania stavby
bude zodpovednY zhotoviter.
9. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania:
-

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

Upozornenie:
Stavebne povolenie straca podra § 67 stavebného zákona platnosf. ak sa s uskutočnenim stavby
nezačne do 2 rokov odo dha nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byt. začaté, pokiar stavebne povolenie nenadobudne právoplatnosf(§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov).

Odôvodnenie:
Dria 15.01.2020 podal stavebra Michal Tobiška. bytom Okružná 689/5. 022 04 Čadca žiadosf o
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebne íipravy- bytu č. 3" v bytovom dome síip. č. 689 na
pozemku register "Cu pare. Č. 3395 v katastrálnom Uzemi C'adca. Uvedeným dŕiom bolo začaté
stavebné konanie.
Stavebny iarad oznámil dŕia 20.01.2020 začatie stavebného konania všetkým známym Učastnikom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebny arad podra ustanovera § 61 ods. 2
stavebného zákona upustil od Astneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakorko pomery
staveniska mu boli dobre známe a žiadosf poskytovala dostatočny podklad pre riadne a sporahlive
posadenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 7 dni odo dria doručenia tohto oznámenia,
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v ktorej m6žu účastnici konania uplatnit' svoje namietky a pripomienky a dotknuté orgány a
organizácie svoje stanoviská.
Zároveri stavebný úrad upozornil dčastrukov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné nárnietky
alebo pripomienky k povorovanej stavbe m6žu uplatnit na tunajšom stavebnom úrade najnesk6r
v určenej lehote, inak na ne nebude prihliadaf.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predložend žiadost z hradisk uvedených
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s Ačastnikmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami
a zistil, že jej realizáciou alebo užívanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom,
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Očastnici konania:
-

Michal Tobiška, Ing. Pavol Valach, PhD., vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome slap. č. 689

Námietky dčastnfkov neboli v konani uplatnené.
Projektová dokumentácia stavby spiŕia všeobecné technické požiadayky na výstavbu a podmienky
Ilzemného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania
nezistil cl6vody, 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 dria jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestsky úrad v Čadci.
Ndmestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom znenf je
toto rozhodnutie preskamaterné sadom po vyčerpani riadnych opravnych prostriedkov.

,/,
74

ng M. n GURA
pri tor mesta

Poplatok:
Sprdvny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znenf neskoršich predpisov
položky 60 pism. c ods. 2 vo výške 100.00 bol zaplatený.
Priloha:
-

overená projektová dokumentácia
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Toto rozhodnutie mug bye vyvesenč na ňradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný dal
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesene

•Z`T• 3.

Zvesene dňa:

(2,00

MESTO ČADC.1
-61-.

Pečiatka a podpis orgánu, ktor3'i potvrdzuje vyvesen a zvesenie rozhodnutia.

Dom& sa:
Očastnici konania
1.Michal Tobiška, Okružná súp. Č. 689/5, 022 04 Čadca
2. Ing. Pavol Valach, PhD., Vysoká nad Kysucou 1162, 023 55 Vysoká. nad Kysucou /projektant/
3. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome siap. č. 689 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podia§ 69 stavebneho zákona
Na vedomie
4. Byty Čadca s.r.o., Májová sap. č. 1107, 022 01 Čadca
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