
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/82/2021/Ja 	 V Čadci dria 19.05.2021 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o dzemnom plánovanf a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v 
stavebnom konani preshimal podra § 62 stavebného zákona žiadosf o stavebné povolenie, ktorú diia 
18.12.2020 podal 

DC JOMIS, s.r.o., Horelica 5008, 022 01 Čadca 

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

stavebné povolenie 

na stavbu  

3x dvojdom 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch u register "C" parc. č. 14539/21, 14539/62 v katastrálnom územf 
Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Projektová dokumentácia rieši výstavbu 3 dvojdomov a prfpojok inžinierskych sieti na 
predmetných pozemkoch v katastrálnom dzemi Čadca. Dvojdomy sú navrhovand ako podpivničené 
stavby s dvoma nadzemnými podlažiami, zastrešené sedlovými strechami. Stavby budú napojené 
na verejnd rozvody inž. sieti vodovod , kanalizácia a el. NN sief. Dažd'ové vody zo striech 
objektov budil odvádzané do 2 samostatných trativodných šacht na pozemku stavebnika. Pristup 
z miestnej komunikácie bude riešený jestvujíicim vjazdom cez pristupovú komunikáciu cez 
pozemok parc. č. 14539/62. 

džitková plocha bytovej jednotky v dvojdome : 134,69 m2  

obytná plocha bytovej jednotky v dvojdome: 	64,29 m2  

Objektová skladba povol'ovanej stavby: 

SO 01 -  dvojdom "1" 
SO 02 - dvojdom "2" 
SO 03 - dvojdom "3" 
SO 04 - vodovodné prfpojky 
SO 05 - pripojky splaškovej kanalizácie 
SO 06 - dažd'ová kanalizácia 
SO 07 - el. NN pripojky 
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorú 
vypracoval Ing. Stanislav Mikovčák, 17. novembra 2868, 022 01 Čadca a ktorá je prilohou tohto 
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmú byt' vykonand bez predchadzajíiceho povolenia stavebného 
dradu. 

2. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

zásobovanie vodou —je riešené navrhovanými vodovodnými pripojkami z verejného vodovodu , 
podra PD odsAhlasenej správcom siete SEVAK, a.s. &la 27.10.2020 pod 6. 020036332 a overenej 
v stavebnom konani 

odvádzanie splaškových vôd —je riešené navrhovanými kanalizačnými pripojkami do verejnej 
kanalizácie, podra PD odsiihlasenej správcom siete SEVAK, a.s. Ma 27.10.2020 pod č. 020036332 
a overenej v stavebnom konani 

napojenie na elektrickfi energiu —je riešené navrhovanými el. NN prípojkami podra projektovej 
dokumentácie odsídilasenej správcom siete Stredoslovenská distribučná, a.s. dlia 26.06.2019 pod Č. 
4300113417 a overenej v stavebnom konani 

napojenie na plynovod —je riešené navrhovanými 3 plynovými pripojkami podra projektovej 
dokumentácie odsithlasenej správcom siete SPP - distribíicia, a.s. dfia 02.10.2019 pod 6. 
TD/KS/0294/2019/Šo a overenej v stavebnom konani 

vykurovanie - vykurovanie dvojdomov je riešené teplovodným podlahovým systérnom, zdrojom 
tepla budii el. kotly dopinené lokálnymi rekuperačnými jednotkami 

3. Pri uskutočiiovanf stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajAce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadenf, najma vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujil podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi sAvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnostf a dbat' na ochranu zdravia a osôb 
na stavenisku. 

4. Pri stavbe budil dodržané 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 schopnost'ou pohybu a orientácie, ktoré upravujii 
požiadavky na uskutočnenie stavieb a prislušné technické normy. 

5. Počas výstavby budii dodržand všeobecné technické požiadavky na uskutočtiovania stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona. 

6. Stavba bude ukončená najneskôr do 5 rokov odo &la nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

7. Na stavbu buck' použité stavebné výrobky, ktoré spiliajd podmienky osobitných predpisov. 

8. Dažd'ovd vody zo stavby budil likvidovan6 na pozemku stavebnika tak, aby nespôsobovali škody 
na susedných pozemkoch a nehnuternostiach. 

9. Stavebnik zabezpeči vytýčenie priestorovej polohy podra rozhodnutia o umiestneni stavby 
právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. 

10. Stavebnik je povinný podra § 43i ods. 3 pism. b) stavebného zákona označiť  stavenisko 
s uvedenfin potrebných fidajov o stavbe a fičastnikoch výstavby. 

11. Stavebnik pred začatim stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých podzemných vedeni 
a zariadeni, ich pripadml ochranu podra platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich 
správcov. 

12. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému iiradu tern-1ín začatia stavby. 
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13. Stavba bude uskutočŕiovaná dodávatersky. Zhotoviterom stavby bude f. DC JOMIS, s.r.o., 
Horelica 5008, 022 01 tadca. Za odborné vedenie uskutočŕiovania stavby bude zodpovedný 
zhotoviter. 

14. Dodržať  podmienky SEVAK, a.s. uvedené v stanovisku č. 020036332 zo dria 27.10.2020: 

- 	S vydanim stavebného povolenia na horeuvedeml stavbu v k.11. tadca na parc. Č. 14539/21, 
14539/62, 14539/90 salasime: 

Upozorŕiujeme, že v zmysle zákona 442/2002 Z.z. je pre jednu parcelu (jednu nehnuternosť) 
možné osadif len jeden fakturačný vodomer. Z toho dôvodu odpornčame vyriešiť  rozparcelovanie 
záujmovej parcely podra navrhnutého počtu novostavieb do doby realizácie vodovodných 
pripojok. 

Odsalasujeme material vodovodných pripojok HDPE 100, SDR 11, PN16, D 32x3,0 mm (DN 25 
mm). Vodovodné prfpojky požadujeme viesť  v min. sklone 3%o. Potrubie VP uložiť  do 
nezamŕzajAcej hibky. 

Fakturačné vodomery a navŕtavacie pásy dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo 
vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a.s. 

Odsalasujeme bet6nové vodomerné šachty s vmatornými rozmermi 1200x1000/1800 mm 
a 1500/1200/1850 mm. V strope musf byť  zriadený vstupný komin s minimálnou výškou 400 mm 
a osadenou kapsovou stApačkou. Zvislé vzdialenosti stapačiek vo VŠ realizovať  s protišmykovou 
ítpravou. Pre zabezpečenie nezamŕzajíicej hibky mug byt' šachta v teréne osadená tak, že bude 
zasypaná až po horml Aroveŕi vstupného komina. 

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

Lôž'ko hr. 150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie pripojok musi byť  zrealizované pieskom resp. 
štrkopieskom s verkosťou zŕn max. 8 mm. 

Vlastné (ostré) dopojenie navrhovaných pripojok na rozšírenie VV a osadenie vodomerov do VŠ, 
bude možnd až po vybudovani, stavebnom ukončeni, sklolaudovani, po ilspešných tlakových 
skitškach vodovodu, vyhovujAcich rozboroch kvality vody v potrubi a podpisaní zmluvy 
o prevadzkovani VV medzi zainteresovanými stranami. 

Fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na základe osadených hlavných fakturačných 
meradiel v správe a majetku SEVAK a.s. žilina od dátumu realizácie pripojok. 

Samotné napojenie na verejný vodovod je podmienené podanim Žiadosti o vyjadrenie k bodom 
napojenia na VV, tiež žiadosti o zriadenie vodovodných prfpojok a podpisom zmlíiv na dodávku 
pitnej vody. Tlačivá a potrebné informácie pre zriadenie VP poskytne prfslušný zamestnanec 
SEVAK, a.s., na Zákazníckom centre. 

Nakorko bude KP a RŠ spoločná pre navrhovand dvoj-domy a RD s.č. 3127 na pozernku parc.č. 
14539/68, žiadame k žiadosti o zriadenie KP doložiť  pisomnfi dohodu o spoločnom užívanf 
kanalizačnej pripojky a RŠ medzi vlastniluni nehnuternostf, pre ktoré bude KP a RŠ vybudovaná. 

V pripade zmeny vlastnika niektorej z predmetných nehnuternosti, žiadame k zmluve doložif 
pisomml dohodu o spoločnom užívani kanalizačnej pripojky a RŠ medzi vlastnikmi nehnuternosti, 
pre ktoré bude KP a RŠ vybudovaná. 

Samotné napojenie na verejnú kanalizáciu je podmienené vybavenim Žiadosti o zriadenie 
kanalizačnej pripojky a podpisom zmluvy na odvedenie splaškových odpadových vôd. Tlačivá 
a potrebné informácie pre zriadenie VP poskytne prislušný zamestnanec SEVAK a.s., na 
Zákaznickom centre. 
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Zaústenie kanalizačnej pripojky do existujúcej spoločnej KP Si vykoná investor na vlastné náklady 
a následne bude našimi pracovnikmi zrealizovaná revízia uvedeného odberného miesta. Vykonávaf 
zásahy na zariadeniach verejného vodovodu nie je cudzim dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávaf 
len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu. 

Tlakovú skitšku vodovodnej pripojky zrealizovaf podra STN EN 805 a slalšku vodotesnosti 
kanalizačnej pripojky zrealizovaf podra STN EN 1610. Celá kanalizačná prfpojka musf byt' 
vybudovaná ako vodotesná. 

V zmysle zákona 6. 442/2002 Z.z. o verených vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastink 
vodovodnej pripojky povinný zabezpečif opravu a ildržbu vodovodnej pripojky na vlastné náldady. 

rozširenie vodovodu odsúhlasujeme z materiálu HDPE 100 RC, SDR 17, P 10 D 90x5,4mm 
(vnútorný profil 80nun). Spájanie vodovodného potrubia realizovať  elektrotvarovkami. 

Lôžko a obsyp vodovodného potrubia musí byt' zrealizovaný pieskom resp. štrkopieskom 
s verkosfou zŕn max. 8 mm. 

Vodovod, ktorý bude vybudovaný v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujimeho systému, 
považujeme za rozšírenie verejného vodovodu. V súlade s ustanovenim Zákona 6. 595/2003 Z.z. 
o dani z prijmov je toto rozširenie zhodnotenim majetku našej spoločnosti bez vzniku nového 
vlastnickeho práva k prislušnému rozšíreniu. Z uvedeného dôvodu žiadame pred vydaním 
„Stavebného povolenia" uzavrief Zmluvu o budíicej kúpnej zmluve na rozširenie vodovodu medzi 
investorom stavby a našou spoločnosťou. 

Trasu verejného vodovodu požadujeme viesf po verejných pozemkoch, ktoré sú prfstupné pre 
mechanizmy SEVAK a.s. V pripade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybavif do 
doby realizácie stavby plsomný súhlas vstupu na pozemok. 

Pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany a za fičelom zriadenia pásma ochrany verejného 
vodovodu, verejnej kanalizácie v súlade s § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame zriadif na všetky 
pozemky v trase verejného vodovodu vecné bremeno v prospech našej spoločnosti. 

Pred zahájením zemných prác je stavebnik povinný požiadaf o vytýčenie existujúceho verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sa nachádzajú v záujmovom úzerni. Pri realizácii je 
stavebnik povinný dodržaf ochranné pásma vodovodov a kanalizácii, všetky platné technické 
normy a predpisy týkajúce sa výstavby vodovodov a kanalizácii a umiestnenia inžinierskych sieti. 

Počas stavebných prác je investor verejného vodovodu povinný prizývaf ku kontrole vykonaných 
prác (161ko a obsyp, montáž potrubia, armatúr, upevnenia a preslalšanie vyhradávacieho vodiča, 
k tlakovým sluiškam vodovodu, osadeniu orientačných tabuliek, oclkontrolovanie funkčnosti 
poklopov na armatúrach) ako odborný technický dohrad buduceho prevádzkovatera - zamestnanca 
našej spoločnosti (majstra HS vodovody, HS špeciálne činnosti). Ku kontrole žiadame 
k nahliadnutiu predložif aktuálne vyjadrenie SEVAK a.s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu 
stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podra ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie 
stavby. 

o výsledku skilšok je povinný zhotoviter investora napisaf záznam do stavebného dennika 
a nechat' ho potvrdif podpisom majstra SEVAK. Tento, bude slúžiť  ako podklad pre vydanie 
porealizačného vyjadrenia k stavbe. V pripade nerešpektovania povinnosti investora uvedených 
v tomto a ostatných bodoch vyjadrenia nedáme sadas k vydaniu uživacieho povolenia. 

Pred kolaudačným konanim investor stavby požiada SEVAK o vydanie porealizačného vyjadrenia. 
Súčasfou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného dennika, zápis o odovzdani stavby medzi 
investorom a zhotoviterom podpfsaný investorom, zhotoviterom a SEVAK-om ako budúcim 
prevádzkovaterom a geodetické zameranie stavby, odsúhlasené správcom GIS-u SEVAK a.s. 
Kladné porealizačné vyjadrenie bude slúžif ako vyjadrenie SEVAK, a.s. ku kolaudácii stavby 
vodovodu. 
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V rámci napojenia roz§frenia verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod je investor 
povinný v tomto mieste osadif posíivadlový uzáver a uzáver uzavrieť. Investor je zodpovedný za 
to, že uzáver bude počas celého obdobia výstavby vodovodu uzavretý až do doby jeho odovzdania 
SEVAK. Pred tým mole bye uzáver krátkodobo otvorený len so salasom SEVAK na základe 
objednávky, výhradne za fičelom tlakovej skášky, preplachu a odberu vzorky vody. 

V pripade poru§enia povirmosti investora uvedených v bode 24, zistenia neoprávneného zásahu na 
zariadeniach verejného vodovodu, resp. zistenia neoprávneného odberu vody je SEVAK 
oprávnený požadovaf od investora stavby zmluvnú pokutu v sillade so zmluvou o budácej Ithpnej 
zmluve. 

Prepojovacie práce na jestvujúci verejný vodovod je nutné dohodnúť  min. 30 dni vopred na 
SEVAK a.s. na Stredisku HS vodovody. Tieto budú vykonand za na§ej fičasti na základe pfsomnej 
objednávky. 

Do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia žiadame odovzdať  prislu§né 
doklady v zmysle zmluvy o budíicej lalpnej zmluve. 

Vlastné (ostré) dopojenie rodinných domov na predmetné rozširenie verejného vodovodu bude 
možné až po podpisanf kápnej zmluvy na stavbu vodovodu a po odovzdani všetkých náležitosti 
k zmluve. Podmienky pre realizáciu vodovodných pripojok a montiaž vodomerov vo vodomerných 
§achtách budá stanovené až po odovzdani verejného vodovodu SEVAK-u a následnom predloženf 
projektovej dokumentácie pripojok rodinných domov. 

15. Dodržať  podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a.s. uvedené v stanovisku 6. 4300113417 zo 
dria 26.06.2019: 

V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. pre pripojenie Vá.§ho 
odberného miesta: nachádzajú. 

Pripojenie na el. energiu žiadame ridiť  z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Odovzdávacie 
miesto a bod napojenia určujeme spinacie a istiace prvky v istiacej skrini PRIS6, s názvom: 
„Mozolik", v majetku SSD, a.s. - pri parcele č. 14539/21. 

Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zakona 
251/2012 Z.z.. Pripojenie el. privodu do istiacej skrine a istiace prvky, Vám zabezpeči výlučne 
SSD po spineni podmienok pripojenia defmovaných v tomto vyjadreni, v pripojovacej zmluve a po 
zaplateni pripojovacieho poplatku na áčet SSD. 

Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (d'alej RE) bude 
vyhotovený káblom min. AYKY-J4Bx16mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke 
(chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meranfin (plombovaterná časť). 

Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne pristupnom mieste, na hranici 
pozemku 14088/2 - podra predloženej PD. Vyhotovenie RE musi vyhovovať  platnej norme STN 
EN 61439-1 až 5, pre pripadné blokovanie elektrospotrebičov musia bye spinené technickd 
a obchodné podmienky prfslu§nej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musi byt' vorný 
rovný priestor aspori 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C 
na sústavu TN-S, ktorú je potrebné ridiť  mimo plombovanú časť  rozvádzača RE. Práce na 
elektrickom privode ako aj montáž smie realizovať  Vami vybratá odbome spôsobilá osoba 
v zmysle Vyhlágky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na nagej 
intemetovej stránke www.ssd.sk  

Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať  ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podra prislušných noriem STN. 

Toto vyjadrenie má len informativny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej 
trasy podzemných vedeni potrebné fyzicky ju vytýčiť. 
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Pri manipulácii mechanizmami v blizkosti elektroenergetických zariadeni SSD, ako aj pri prácach 
v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevylmutné dodržaf všetky legislativne 
opatrenia (vrátane ustanoveni prislušných technických noriem) týkajAce sa bezpečnosti osôb, 
ochrany energetických zariadeni a technického zhotovenia sítbehov a lcrižovani. 

V pripade alcéhokofvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosf pôvodca 
povinný neodkladne oznárnif na tel. č. 0800 159 000. 

Presnít trasu podzemných káblových vedeni v majetku SSD Várn na záldade objednávky 
smerovanej cez aplikáciu zverejnernl na intemetovej stránke www.ssd.sk  vytýči určený pracovnik 
SSD. 

Pred zahmutim dotknutých energetických zariadeni v majetku SSD musi realizátor prizvaf 
zástupcu SSD z prislušného strediska Ildržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia bud' v "Zapise 
o vytýčeni podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného dennika. 

V sítbehu a križovani zemných káblových vedeni žiadame dodržaf manipulačný priestor min. 
1 meter na kažchl stranu. V opačnom pripade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadeni 
nezodpovedáme za poškodenie Vašho zariadenia. 

16. Dodržať  podmienky 00 Čadca, pozemkový a lesný odbor, uvedené v rozhodnuti 6. OU-CA-
PL01-2021/000751-005 zo dfia 02.02.2021: 

Pornohospodársku pôdu zabrat' !en v povolenom rozsahu tohto rozhodnutia a zabezpečif, aby 
nedošlo k zbytočným škodám a k zhoršeniu prirodzených vlastnosti na prirahlých pozemkoch. 

Pred začatim stavebných prác vykonaf skrývku humusového horizontu pornohospodárskych pôd 
odnimaných natrvalo a zabezpečiť  ich hospodárne írčelné využitie na záldade bilancie skrývky 
humusového horizontu , schválenej v bode IV. tohto rozhodnutia. 

Zabezpečif zakladrul starostlivosf o pornohospodársku pôdu odriatú týmto rozhodnutim až do 
realizácie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastom samonáletu drevin. 

Ak v cleosledku použitia danej pornohospodarskej pôdy na výstavbu dôjde k poškodeniu okolitej 
pornohospodarskej pôdy, potom žiadater na vlastné náklady odstráni spôsobené škody a vykoná 
opatrenia smerujíice k obnove a zachovaniu fuodnosti pol'nohospodarskej pôdy. 

17. Dodržaf podmienky MsĹJ tadca, referát dopravy uvedené v stanovisku Č. VD/36237/2021/MKo 
zo dría 19.05.2021: 
Napojenie vjazdu bude v nivelete miestnej komunikácie. 
Oplotenie realizovaf vo vzdialenosti minimálne 1 m od olcraja vozovky miestnej komunikácie, tak 
aby nebránilo výkonu zimnej Adržby. 
Stavebnik je povinný zachovaf jestvujírce odvodnenie miestnej komunikácie. 
Povrchové vody z vjazdu, spevnených plôch a vlastného pozernku nesmú byt' vypúšťané na teleso 
miestnej komunikácie, tak aby nedošlo k jej podmačaniu. 
Z dôvodu zachovania rozhradových pomerov pri výjazde vozidiel z pozemku, je povinnosfou 
stavebnika zabezpečif, aby nové oplotenie, brána a iné stavebné objekty, pripadne výsadba 
stromov a krovin, neboli umiestnené do rozhradových polí vjazdu. Výška prekážok umiestnených 
v rozhradovom poli križovatiek musi byt' do výšky max. 0,9 m od ítrovne vozovky. 
Material spojený s realizáciou stavby nesmie byt' ukladaný na miestnu komunikáciu. 
Pri stavebnej činnosti ani inym spôsobom v zmysle § 9 ods. 4 a ods. 5 cestneho zákona 
neznečisfovať  a nepoškodzovaf doticnutít pozemnít komunikáciu a bezodkladne čistif zametanim 
alebo poškodenie odstránif. V pripade znečistenia alebo poškodenia miestnej komunikácie, je 
nutné bez priefahov zabezpečif okamžitir nápravu. Ak sa tak nestane, je ten, lcto závadu spôsobil, 
povinný uhradif správcovi komunikácie náklady spojené s uvedením komunikácie do pôvodného 
stavu. 

18. Stavebnik je povinný v sítvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavať  v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistif po každom znečistenf. V pripade 
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ich po§kodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesť  do 
pôvodného technického stavu. 

19. Stavebnikovi budit ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác shaft' iba 
pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných plôch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred 
realizáciou vyžiadať  si súhlas Mst1 v Čadci, referát dopravy. 

20. Stavebnými prácami nezasahovať  do vlastnickych, príp. iných práv k pozernkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovať  práva a právom chránené 
záujmy účastnikov stavebného konania. 

21. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť  do pôvodného stavu a 
pripadné vzniknuté §kody uhradiť  vlastnfkom resp. užívaterom podra v§eobecných predpisov o 
nálrade §kody 

22. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

CKN 14539/21 - trvalý trávny porast 

14539/62 - ostatná plocha 

Rozhodnutie o trvalom odriati pornohospodárskej pôdy natrvalo na fičel stavby „3x dvojdom na 
pornohospodárskej pôde, na pozemku parc. Č. CKN 14539/21 (na novovytvorenom pozernku pare. č. 
CKN 14539/90) v k.ú. Čadca vydal Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor dria 02.02.2021 
pod Č. OU-CA-PL01-2021/000751-005. 

K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuti orgány: 

- 	Mst1 - referát dopravy; Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný 
úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor; Severoslovenske vodárne a kanalizácie, a.s.; 
Stredoslovenská distribučná, a.s.; 

Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania: 

- 	v priebehu konania neboli zo strany fičastnfkov konania vznesené žiadne námietky ani 
pripomienky 

Odavodnenie: 

Dria 18.12.2020 podal stavebnik DC JOMIS, s.r.o., Horelica súp. č. 5008, 022 01 Čadca žiadosť  o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „3x dvojdom" na pozernkoch u register "C" pare. č. 14539/21, 
14539/62 v katastrálnom územi Čadca. Uvedeným driom bolo začaté stavebné konanie. 

územné rozhodnutie o tuniestnenf stavby bolo vydané Mestom Čadca dria 07.12.2020 pod č.sp. 
VD/1524/2020/Ja. 

Stavebný úrad oznámil dria 10.03.2021 začatie stavebného konania v§etkým známym fičastnikom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný thud podra ustanovenf § 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 sporahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 10 di-1i odo dňa doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu účastnici konania uplatniť  svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 
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Zároveri stavebný úrad upozornil účastnikov konania a dotIcnuté orgány, že si svoje námietky 
a pripomienky môžu uplatniť  na tunaj§om stavebnom úrade najneskôr v určenej lehote, inak sa na ne 
nebude prihliadať. 
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosť  z hradisk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastnfkmi konania a s dotIcnutými orgárimi a organizáciami 
a zistil, že jej realizáciou alebo užívanfm nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, 
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: 

- 	Msú - refer& dopravy; Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný 
úrad Čadca, pozernkový a lesný odbor; Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; 
Stredoslovenská distribučná, a.s.; 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sietf technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

fjčastnici konania: 

- 	DC JOMIS, s.r.o., Mária Latková, Ing. Stanislav Mikovčák, Mgr. Michal Mozolfk, Yaryana 
Stishkovska, Andriy Stishkovskyy, vlastnici pozemku parc. Č. CKN 14539/74 v k.ú. Čadca 

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené. 

Projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky 
fizemného rozhodnutia o umiestnenf predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania 
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnenim stavby 
nezačne do 2 rokov odo dria nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byť  začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona 6. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v meni neskoršich predpisov). 

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona 6. 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 6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je 
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

ng. 	n GURA 
pri 	tor mesta 
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Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
položky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 
pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E, celkom 150.00 bol zaplatený. 

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia /pre stavebnika/ 

Totó rozhodnutie musi byt' vyvesené na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

azod4 Vyvesené dfia: Zvesené dfia: 	  

MESTO tADCA 
-61- 

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

Doruči sa: 

Očastnici konania 
1. DC JOMIS, s.r.o., Horelica síip. Č. 5008, 022 01 Čadca 
2. Maria Latková, Podzávoz sap. Č. 1830, 022 01 Čadca 
3. Ing. Stanislav Mikovčák, 17. novembra súp. č. 2868, 022 01 Čadca /projektant/ 
4. Mgr. Michal Mozolik, Hurbanova sfip. Č. 2236/49, 022 01 Čadca 
5. Yaryana Stishkovska, Podzávoz súp. Č. 3127, 022 01 Čadca 
6. Andriy Stishkovskyy, Podzávoz sfip. č. 3127, 022 01 Čadca 
7. vlastnici pozemku parc. Č. CKN 14539/74 v k.11. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra § 61 
ods. 4 stavebného zákona 

DotIcnuté orgány 
8. Msf.J Čadca, referat dopravy 
9. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova síip. 6. 91, 022 01 Čadca 
10. Okresný drad Čadca, pozeinkový a lesný odbor, Palárikova sdp. Č. 95, 022 01 Čadca 
11. Severoslovensk6 vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta síip. 6. 1960, 010 57 Žilina 
12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sfip. 6. 2927/8, 010 47 žilina 

Tel.: 041/4332301-4 Ito: 313971 	Bankovč  spojenie: VOB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: vvww.mestocadca.sk   
Adresa: Mestský 6rad Čadca, blfimestie slobody 30, PSt: 022 01 
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