MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

Č. j.: VD/889/2022/St

V Čadci dňa 28.03.2022

STAVEBNÉ POVOLENIE
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o
fizemnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov a § 5 pism.
a)1. zákona Č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre fizemné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a dopineni zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni
neskoršich predpisov, v spojenom územnom a stavebnom konani preslalmal podra § 37 a 62
stavebného zákona liadosf o stavebné povolenie, ktorn dria 26.01.2022 podali
Ing. Martin Marko, SNP 739/10, 022 04 Čadca
MUDr. Eva Jarošová, Podvysold 22, 023 57 Podvysoki
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskiimania vydáva podra § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebne povolenie
v spojenom tízemnom a stavebnom konaní
na stavbu
Rodinný dom
3877/2,
register "C" parc. č. 3878, register "C" parc. 6. 3879 v
na pozemku register "C" parc. č.
katastrálnom územi Čadca.
Pristup z miestnej komunikácie MK 089 na pozemku register "C" parc. č. 3844 v k.ú Čadca, pripojky
inžinierskych sieti po pozemku register "C" parc. 6. 3879, 3878, 3877/2 v LA. Čadca.
Stavba obsahuje:
Projekt stavby rieši realizáciu rodinného domu, samostatne stojacej garáže a pripojky
inžinierskych sieti. Navrhovaný rodinný dom bude čiastočne podpivničený a jedným nadzemným
podlažim, zastrešený valbovou strechou. K stavbe sa zriadi vodovodná a kanalizačnd pripojka z
jestvujncich verejných rozvodov v správe SEVAK, a.s., elektrická. NN pripojka, plynová pripojka.
Garáž bude nepodpivničená, jednopodlahld stavba, časf gardže bude uzatvorená, časf bude tvorit'
otvorené parkovacie statie, zastregend bude valbovou strechou. StIčasfou objektovej skladby je
oplotenie pozemku a spevnené plochy, ktoré budfi zhotovené zo zámkovej dlažby.- Pristup je z
jestvujlacej miestnej komunikácie.
Technicla ňdaje stavby rodinného domu:
1:12itková plocha: 303,31 m2
Obytná plocha: 121,14 m2
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Technické údaje stavby garáže:
Úžitková plocha: 28,16 m2
Objektová skladba povorovanej stavby:
SO 01 Rodinný dom
SO 02 Garáž
SO 03 Kanalizačná pripojka
SO 04 Vodovodná pripojka
SO 05 Plynová pripojka
SO 06 Spevnené plochy
SO 07 Oplotenie
SO 08 Elektrická pripojka
Pre umiestnenie stavby sa mink"' tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. 6. 3877/2, register "C" parc. Č. 3878, register
"C" parc. č. 3879 v k.ú. tadca. Pristup z miestnej MK 089 na pozernku register "C" parc. '6. 3844
v k.6 tadca, pripojky inžinierskych sieti po pozetnku register "C" parc. Č. 3879, 3878, 3877/2 v k.ú.
tadca podra situácie, ktorá je sitčasfou PD a tvori prilohu tohto rozhodnutia.
2. Polohové a výškové pomery (vid priložená situácia umiestnenia stavby):
Rodinný dom:
• stavba RD bude pôdorysných rozmerov 23,7 x 15,4 m,
umiestnená bude: 4,440 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 3877/1,
7,045 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 3880,
16,380 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 13484/4,
6,0 m od hranice s pozemkom C KN 3876
• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = &oval podlahy I. NP,
• &oval podlahy podzemndho podlažia (PP): - 3,250 m od 0, 000 m,
• tlroveri terénu pri vstupe do garáže: - 0,900 m od ± 0, 000 m,
• výška hreberia strechy : + 6,623 m od ± 0,000 m.
Garáž:
• stavba RD bude pôdorysných rozmerov 9,1 x 7,2 m,
umiestnená bude: 1,260 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 3880,
5,990 m od hranice s pozemkom p.č. C KN 3876,
• porovnávacia rovina ± 0, 000 m = &oveň podlahy garáže,
• výška hreberia strechy : + 4,362 m od ± 0,000 m.
Oplotenie v časti pri vstupe z miestnej komunikácie bude pozostávat' z bet6nového základu,
nadmurovky z plotových tvárnic výšky 800 mm, stipikov z plotových tvárnic a výpine z lamiel zo
zinkovaného plechu, celková výška oplotenia bude 1600 mm. Ostatná časf oplotenia medzi
srikromnými pozemkami je navrhnutá ako priehradná zo zváraného Zn PVC panelu, v kombinácii
s podhrabovými doskami osadenými do držiakov, ktoré bud(' ukotvené do obdllnikových stipikov.
Spevnené plochy buck' zhotovené zo zámkovej dlažby uloženej do gtrkovych vrstiev, ohraničen6
budit betemovými obrubtami.
3. Napojenie stavby na inžinierske siete:
• Zásobovanie vodou — vodovodnou pripojkou z materiálu HDPE 100, PN 16 D 25 mm,
napojenou z verejného vodovodu (VV) PVC DN 100 mm, podra PD odsalasenej správcom
SEVAK, a.s., Žilina dria 11.01.2022 a overenej v tomto konani.
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• Oodkanalizovanie — kanalizačnou pripojkou z du PVC DN 150 mm, ktorá bude zaistená do
verejnej kanalizácie PVC DN 300 mm, podra PD odsalasenej správcom SEVAK, a.s., žilina
Ma 11.01.2022 a overenej v tomto konani.
• Elektrická energia — káblová NN pripojka bude prevedená káblom AYKY-J 4x16 mm2,
z jestvujíiceho JB podperného bodu k elektromerovému rozvádzaču, d'alej zemným káblom
CYKY-J 5x10 + FeZn 30x4. SSD, a.s. Žilina sa k technickým podmienkam pripojenia
vyjadrila dila 06.05.2021,
• Plynová pripojka — STL pripojovaci plynovod PE-D 25/0,3 MPa ktorý bude napojený
z jestvujAceho distribučného STL plynovodu PE-D 90/0,3 Mpa, ktorý je trasovaný v miestnej
komunikácii, SPP-distribácia vydala stanovisko k PD dila 6.12.2021, č. TD/PS0321/2021/Ki.
• Vykurovanie — zdroj tepla bude plynový kondenzačný kotol na sparovanie zemného plynu o
maximálnom menovitom tepelnom prikone 24 kW, ktorý bude umiestnený v technickej
miestnosti na prizemi s prívodom sparovacieho vzduchu a odvodom spalin dvojprieduchovým
kominom Schiedel kombigas DN 80 s min. výškou nad okolitým terénom 7,1 m. Síičasfou
MZZO bude aj krb na sparovanie pevného paliva (dreva) o maximálnom menovitom tepelnom
príkone 15 kW, ktorý bude umiestnený v obývacej izbe na prizemi s prirodzeným vetranim
a odvodom spalin jednoprieduchovým kominovým telesom DN 200 mm. Sthlas na stavbu
MZZO vydaný Mestom Cadca Ma 25.02.2022, Č. ŽP-879/2022/MZZO-PS.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným ítradom
v spojenom Azeinnom a stavebnom konani, ktoríi Ing. Milan Kožák, Podvysoká súp. č. 441, 023 57
Podvysoká. Pripadné zmeny nesmú byf vykonané bez predchádzajíiceho povolenia stavebného
úradu.
2. Pri uskutočŕiovani stavby je potrebné dodržiavaf predpisy týkajAce sa bezpečnosti práce
a technických nariadeni a dbat' o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby buchl dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočilovanie stavieb
v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Stavba bude dokončená do 5-ich rokoch od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vaiiknutý počas realizácie stavebných prác likvidovaf v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebnik povinný dokladovaf množstvo vzniknutého odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.
6. Dažd'ové vody zo stavby a pozemku budú odvádzané pomocou drenážnych Kr, likvidované na
pozernku stavebnika, tak aby nepoškodzovali susedné nehnuternosti.
7. Stavebnik je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesf stavebný
derma a tento predložif stavebn6mu úradu pri kolaudácii stavby.
8. Na stavbu budíi použité stavebné výrobky spiŕiajíice podmienky osobitných predpisov.
9. Podra § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatim stavebných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávaf geodetické a kartografické
činnosti.
10. Stavebnik je povinný označif stavenisko s uvedenim potrebných Adajov o stavbe a Ačastnikoch
výstavby -§ 43i ods. 3 pism. b/ stavebného zákona.
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11. Stavebnik pred začatim stavebných prác na predmetnej stavbe zabezpeči presné vytýčenie
všetkých podzemných vedeni a zariadeni v danej lokalite, ich pripadnú ochranu podra platných
noriem a predpisov za odborného dozoru ich správcov.
12. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému Aradu termin začatia stavby.
13. Stavba bude uskutočfrovand dodávatersky. Stavebnik je povinný oznámif stavebnému firadu
zhotovitera stavby do 15 dni odo dňa ukončenia výberového konania.
14. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky spoločnosti SEVAK a.s. Žilina k realizácii vodovodnej
a kanalizačnej pripojky, uvedené vo vyjadreni č.j. 022001504 zo dŕia 11.01.2022:
• Vodovodná pripojka sa vybuduje z materiálu HDPE PE 100, PN 16, DN 25 mm v celkovej
&ice 66,5 m v sklone min. 0,3 %. Vodomerná šachta (VŠ) je odsalasend plastová
s vniitorným pôdorysným rozmerom 0 1100 mm, svetlej výšky 1300 mm, so vstupným
kominom 0 600 mm, výšky 400 mm, vo vzdialenosti 9,5 m od napojenia na verejný vodovod
PVC DN 100 mm.
• Vo VŠ bude osadený fakturačný vodomer DN 20. Fakturačný vodomer a navŕtavaci pás dodd
naša spoločnosf. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a.s. Na
základe osadeného vodomeru bude vykonávaná fakturácia vodného a stočného od dátumu
realizácie pripojok.
• Kanalizačná prfpojka sa odslahlasuje z materiálu PVC DN 150 v dĺžke 66,8 m. Revizna šachta
bude osadená plastová DN 400 mm s poklopom vo vzdialenosti 7,1 m od napojenia na verejnil
kanalizáciu PVC DN 300 mm. Do verejnej kanalizácie mils& len splaškové odpadové vody.
• Pred začatim zemných prác požiada o vytýčenie inžinierskych sieti ich správcami a rozkopové
povolenie od prislušného správcu. Pri realizácii pripojok dodržaf platné STN týkajfice sa
inžinierskych sieti a pásma ochrany inžinierskych sieti § 19 zákona Č. 442/2002 Z.z.
• SEVAK, a.s. v zmysle platnej legislativy zodpovedá za hodnotu tlaku vody, prietokové pomery
a kvalitu vody v bode napojenia na verejný vodovod. Nezodpovedá za hodnotu tlaku,
prietokové pomery a kvalitu vody v pripojke a v samotnej nehnuternosti.
• Pre hodnotenie dodávky vody (kvality, mriožstva a tlaku vody) pre riešený RD bude vzhradom
na dilku pripojky 66,5 m rozhodujirce miesto — bod napojenia na verejný vodovod. Z dôvodu
zabezpečenia hygienicky nezávadnej vody odpornčame výmenu naakumulovanej vody
v potrubi realizovať odpfišfanim cez uzáver (kohíitik) na VP alt. osadenim zariadenia na
dodatočrul dezinfekciu vody.
• Lôžko hr. 150 mm a obsyp hr. 30 mm na d potrubie pripojok musi byf realizovaný pieskom
resp. štrkopieskom s verkosfou zŕn max. 8 mm.
• Samotné napojenie na verejný vodovod a verejnfi kanalizáciu je podmienené podanfm Žiadosti
o zriadenie vodovodnej pripojky a žiadosti o zriadenie kanalizačnej pripojky. Tlačivá
a potrebné informácie pre zriadenie VP a KP poskytne prislušný zarnestnanec SEVAK, a.s.
v Zákarnickom centre SEVAK, a.s.
• Pred realizáciou bude uzatvorená zmluva o dodávke vody a odvádzani odpadových vôd.
• Napojenie vodovodnej pripojky na verejný vodovod vykonávajil pracovnici našej spoločnosti
z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. ZatIstenie kanalizačnej prfpojky
do spoločnej KP si vykoná investor na vlastné náldady a následne bude pracovnami
spoločnosti SEVAK, a.s. zrealizovaná revízia uvedeného odberného miesta. V pripade
nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadreni, nebude zo strany SEVAK zrealizovaná
navrtávka pripojok na VV. Alcákorvek zmena PD musí byf vopred odsalasená.
• Vykonávaf zásahy na zariadeniach verejneho vodovodu a verejnej kanalizácie nie je cudzim
dovolené. Tieto zásahy m6žu vykonávaf len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu a
kanalizácie.
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• K termínu realizácie vodovodnej prípojky musí mat' žiadater vybudovaml prípojku vo
vzdialenosti cca 1-1,5 m od miesta napojenia na existujíicu odbočku vodovodnej prípojky.
• Tlakovú skilšku vodovodnej prípojky zrealizovaf podra STN EN 805 a slalšku vodotesnosti
kanalizačnej prípojky zrealizovaf podra STN EN 1610. Celá kanalizačná prípojka musí byf
vybudovaná ako vodotesná.
• V zmysle zákona 6. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 4 odsek
7 a 8 vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečif opravy a fidržbu
vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.
15. Dodržaf podmienky uvedené v stanovisku Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina pod 6.
202104-NP-0399-1 zo dria 06.05.2021:
• V predmetnej lokalite sa nachadzajú energetické zariadenia v správe SSD a.s. , presml trasu
podzemných káblových vedení je potrebné vytýčif.
• Odsahlasená prúdová hodnota hlavného ističa pre elektromer In=3x25 Ampér
• Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD — poistková skrinka SPP2 v majetku SSD na
podpemom bode pri parcele KN-C 3879.
• Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z káblového zvodu na podpemom bode a istiacej
skrinky SPP2 (3x50A), zabezpečí výlučne SSD po spinení podmienok pripojenia.
• Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača vyhotovif káblom min.
AYKY — J4B x 16 mm2 max. AYKY — J4B x 35 mm2 mechanicky chránený v ochrannej rarke
(chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním spotreby elektriny (plombovaterná
časf).
• Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (RE) umiestnenom na
verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku KN-C 6880 s verejnou komunikáciou.
Vzdialenosf rozvádzača RE od bodu pripojenia môže byf max. 30 m. Rozvádzač RE môže byf
umiestnený v min. vzdialenosti 2 m od podperného bodu.
Všeobecné podmienky:
Akákorvek
zmena bodu pripojenia a prfpadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej
•
dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia
rozvádzača je potrebné riešiť žiadosfou o túto zmenu.
• V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju
fyzicky vytýčif. Presnd trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD, na základe
objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejneml na intemetovej stránke SSD vytýči určený
pracovník príslušného strediska Adržby SSD v danej lokalite.
Od
energetických zariadení žiadame dodržaf ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z.,
•
a bezpečné vzdialenosti podra príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach dodržaf
manipulačný technický priestor 1 m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú
stranu.
Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušif celistvosf uzemriovacej sústavy a stabilitu
podperných bodov. Zároveri si Vás dovorujeme upozomif, že v danej lokalite sa môžu
nachádzaf aj podzemné vedenia tretích osôb.
• V prípade stilbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržaf manipulačný priestor min. 1
m na každii stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedame za pogkodenie vit5ho zariadenia.
• Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberatera pre pripojenie do distribučnej
sústavy SSD realizovaf v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.
• Elektrický prívod je súčasfou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE
vrátane a má byf vyhotovený v súlade so „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby
a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD"
• Vyhotovenie RE musí vyhovovaf platnému silboru noriem STN EN 61439-1 až 5.
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Pre pripadné blokovanie elektrospotrebičov musia byf spinené technické a obchodné
podmienky prfslušnej sadzby. Pred elektromerovym rozvádzačom RE musi byf vorný rovny
priestor aspori 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na
sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešif mimo plombovanú časf rozvádzača RE. Podrobnosti
o podmienkach merania nájdete na internetovej stránke SSD, a.s.
• Práce na elektrickom pi-Node a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom
zariadeni smie realizovaf iba odborne spôsobilá v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre
vykonanie prác zabezpečuje žiadater. Pre vykonaternosf technického pripojenia elektrického
privodu k určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podra
bodu 3.3 vyjadrenia.
• Každé novo vybudovand odberné elektrické zariadenie odberatera musi mat' pred požiadavkou
na montáž určeného meradla vykonand prehliadku a s riou spojené merania izolačnych stavov
elektrického zariadenia, ktorých vysledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej
a sporahlivej prevádzky". Následne po pripojeni odberného elektrického zariadenia
k distribučnej sdstave SSD musi byf neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia
a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej slaške elektrického zariadenia (revizna
správu od elektrického prfvodu z odovzdávacieho miesta po elektromerovy rozvádzač) v súlade
so zákonom č. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou Č. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej skdške
elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateF povinny predložif na požiadanie SSD v
sdlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
• SSD je potrebné požiadaf o samostatné vyjadrenie spojené s budíicou prevádzkou odberného
miesta, ak o to už nebolo požiadané v prfpade, ak na odbernom mieste bude dodatočne:
- inštalovaná technol6gia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posiidenia zafaženia sústavy,
určenie špecifickych podmienok Apravy odberového zariadenia odberatera a odsthlasenie
prislušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie,
- inštalovaná a prevádzkovaná nabijacia stanica elektromobilov,
- inštalovanY malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj, alebo podporny zdroj elektriny,
- zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej
sústavy.
Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená
ako závthié porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného
miesta k distribučnej sústave SSD.
16. Dodržaf podmienky SPP-distribúcia, a.s. uvedené vo vyjadrenf zo dria 6.12.2021
č. TD/PS/0321/2021/Ki:
• Stavebnik je povinný dodržaf ochranné a bezpečnostné pásma existujíicich plynárenských
zariadenf v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike.
• Stavebnik je povinny pri realizácii stavby dodržaf minimálne vzájoinné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plynárenskymi zariadeniami a existujúcimi nadzemnymi a podzemnými
objektmi a inžinierskymi siefami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050.
• Pred realizáciou zemnych prác a/alebo začatim vykonávania inych čirmostf je stavebra
povinný zabezpečif prostrednictvom prislušných previdzkovaterov presné vytýčenie
všetkých existujilcich podzemných vedeni.
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo začatfm vykonávania iných činností je stavebnik
povinny požiadaf spolo'dnosf SPP- distribúcia o presné vytyčenie existujíicich plynárenských
zariadeni prostrednictvom online formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.sppdistribúcia.sk).
• V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadeni do vzdialenosti 100 m.
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• Stavebnik je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhl. 6.
508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne zavazných právnych predpisov,
stvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 702 02,
TPP 702 12.
• Stavebnik je povinný dodržať pri realizácii technické podmienky stanovené vo vyjadrenf
SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti čislo 7001910821.
TeclInické podmienky:
• Stavebnik je povinný realizovať zemné pi-ace vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každt stranu
od obrysu nizkotlakého (NTL) plynovodu a stredotlakého (STL) plynovodu až po
predchadzajtcom vytýčeni, a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so
zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiar sa jedná o výkopové aj
bezvýkopové technol6gie.
• Stavebnik je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia
s ohradom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevadzkovani nemohlo
dôjsť k vzájoinnému ovplyvriovaniu, pripadnému poškodeniu.
• Stavebnik je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulator tlaku plynu (RTP)
a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne pristupného a stkromného pozernku tak, aby
boli pristupné z verejného priestranstva.
• Stavebnik je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie prace (ostrý prepoj) medzi existujúcim
distribučným plynovodom a budovaným pripojovacim plynovodom vykonala iba opravnena
osoba - zhotoviter, ktorý ma schválený typový technologický postup.
• Stavebnik je povinný zabezpečiť, aby po vykonanf prepoja pripojkovým „T kusom" bola
vykonaná skilška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu.
• Stavebnik je povinný min. 3 pracovné dni pred zasypanim pripojovacieho plynovodu požiadať
o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostrednictvom online aplikácie na
webovom sidle SPP-D.
• Stavebnik je povinný po ukončeni stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D,
pracovisko Žilina, všetky doklady stvisiace s výstavbou plynarenského zariadenia podra
prilohy.
• Po tspešnom odovzdani a prevzati technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané
Potvrdenie, na základe ktor6ho bude možné poliadať o montaž meradla a uviesť plynárenské
zariadenie do prevádzky.
17. Stavebnik je povinný dodržať podmienky Mesta Čadca, ako prislušného správneho orgánu ochrany
ovzdušia, podmienky prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) uvedené
v závaznom stanovisko zo dria 25.02.2022, č. ŽP-879/2022/MZZO-PS:
• S ohradom na okolitt zástavbu a potrebu zabezpečiť vhodné rozptylové podmienky emisii
a ich nerušený transport vorným pradenim, je potrebné urobiť 1 ks dvojprieduchového komina
kombigas DN 80 mm a 1 ks jednoprieduchového komina, ktoré buck' mat' min. výšku 7,1 m
nad okolitým terénom.
• Stavbu MZZO je potrebné uskutočniť podra dokumentácie vyhotovenej Ing. Ing. Milanom
Kožakom, autorizovaným stavebným inžinierom, každt zmenu musi odsthlasif organ ochrany
ovzdušia.
• Sithlas na zriadenie MZZO nadobudne Ačinnosť až po rozhodnuti všeobecného stavebného
tradu o umiestneni stavby MZZO.
• Montaž vykurovacej sústavy smie vykonať len firma s patričným opravnenim na vykonávanie
montážnych prac, ktorá užívatera zaškoli na obsluhu zariadenia, v zmysle vyhl. MPSVaR č.
508/2009 Z.z.
• Pri stavbe MZZO dodržať všetky technické predpisy výrobcov jednotlivých komponentov
a zariadeni pre výstavbu MZZO a postupovať podra platných noriem a predpisov.
• K žiadosti o uvedenie MZZO do trvalej prevádzky doložif správu o funkčných sktškach
vykurovacieho systému, reviznu správu technických zariadeni a komina.
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• Odpady vzniknuté pri realizácii MZZO zlikvidovaf v súlade so zákonom o odpadoch v mení
zmien a dopinkov.
• Sledovaf a neprekročif tmavosf dymu.
• MZZO udržiavaf v riadnom technickom stave a zabezpečovaf jeho pravidelnú kontrolu
a Adržbu.
18. Stavebnfk je povinný dodržaf podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor —
podmienky na zabezpečenie ochrany pornohospodárskej pôdy uvedené v stanovisku zo dfía
14.01.2022, 6. OU-CA-PLO-2022/000651-002:
• Zabezpečif základnú starostlivosf o pornohospodársku pôdu odriatú týmto rozhodnutim až do
realizácie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastom samonáletu drevin.
• Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pôdy zo zaberaných častf.
pozemkov C KN 3877/2, 3878, 3879 v k.ú. Čadca a zabezpečif jej hospodárne a Ačelné
využitie na nezastavaných častiach pozemkov C KN 3877/2, 3878, 3879 v k.ú. Čadca.
• Po realizácii výstavby, za íičelom usporiadania evidencie druh pozemkov v katastri
nehnuternosti podra § 3 ods. 2 zákona, požiadaf o zmenu pornohospodárskeho druhu pozemku
trvalý trávny porast na zastavanú plochu, pripadne ostatnú plochu s predloženim
porealizačného geometrického plánu a tohto stanoviska. Zmenu druhu vykoná Okresný úrad
Čadca, katastrálny odbor.
19. Stavebnik je povinný dodržaf podmienky Mesta Čadca oddelenia výstavby, územného plánovania,
stavebného poriadku a dopravy — referátu dopravy, ako vecne a miestne prislušnému správnemu
orgánu vo veciach miestnych komunikácií uvedené v závaznom stanovisku
6. VD/5431/2022/MKo zo &la 28.03.2022:
• Vjazd na poz6mok stavebnika bude z miestnej cesty MK 089 nachácizajúcej sa na pozemku č.
CKN 3844 v k. ú. Čadca.
• Napojenia vjazdov buck' v nivelete miestnej a učelovej cesty.
• Stavebnik na vlastnom pozemku vytvori dostatočný počet odstavných a parkovacich plôch,
ktorý mug zodpovedaf slovenskej technickej norme STN 73 6110/Z2 Projektovanie miestnych
komunikácii Zmena 2 v súlade s STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných
vozidiel.
• Stavebnik je povinný zachovaf jestvujúce odvodnenie miestnej cesty.
• Povrchové vody z vjazdov, spevnených plôch a vlastného pozemku nesmú byf vypúšfané na
teleso miestnej cesty, tak aby nedošlo k ich podmáčaniu.
• Pri stavebnej činnosti ani iným spôsobom v zmysle § 9 ods. 4 a ods. 5 cestného zákona
neznečisfovaf a nepoškodzovaf dotknutú pozemnú komunikáciu a bezodkladne čistif
zametanim alebo poškodenie odstránif. V pripade znečistenia alebo poškodenia komunikácie,
je nutné bez priefahov zabezpečif okamžitú nápravu. Ak sa tak nestane, je ten, kto závadu
spôsobil, povinný uhradif správcovi komunikácie náklady spojené s uvedenim komunikácie do
pôvodného stavu.
• Materiál spojený s realizáciou stavby nesmie byt' ukladaný na miestnu cestu.
• 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 unnestnené do rozhradových poli vjazdov. Výgka preici2ok
umiestnených v rozhradovom poli križovatiek musi byf do výšky max. 0,9 m od írovne
vozovky.
• Oplotenie a ostatné stavebné objekty realizovaf vo vzdialenosti minimálne 1 m od okraja
vozovky miestnej cesty, tak aby nebránilo výkonu zimnej Adržby.
• Brány oplotenia sa nesmú otváraf do priestoru miestnej cesty, tak aby nebránili výkonu ildržby,
nevytvárali na nich prekážku a neohrozovali bezpečnosf a plynulose cestnej premávky.
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• V zmysle § 7 ods. 4 vyhlášky 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkach na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkach na stavby
uživand osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie, musia byf pristupové cesty
k stavbe zhotovené do začatia uživania stavby.
20. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebnych prác
slúžif iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastnictve. V pripade potreby zásahu do verejných
plôch a cestnej komunikácie v súvislosti s výstavbou RD a pripojok je stavebnik povinný
pred realizáciou vyžiadaf si súhlas prislušného správcu.
21. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastnickych, prip. inych práv k pozernkom doticnutýrn
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane obmedzovaf práva a právom chránené
záujmy účastnikov stavebného konania.
22. Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do pĹlvodného stavu a
pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o
nahrade škody.
23. Stavebnik je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti
budov a o zmene a dopineni niektorých zákonov predložif ku kolaudácii stavby
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.
24. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Parcela register "C" pare. Č. 3877/2, 3878, 3879 v k.ú Čadca — trvalý trávny porast
Súhlasné stanovisko k odfiatiu pornohospodárskej pôdy pre Ačel výstavby rodinného domu
s celkovým navrhovaným záberom 870 m2 vydané Okresným firadom Čadca, odbor pozemkový a
lesný dfia 14.01.2022, pod č.j. OU-CA-PLO-2022/000651-002.
Projektovti dokumentáciu vypracoval:
Ing. Milan Kožák, Podvysoká sup. č. 441, 023 57 Podvysoká
Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania:
V priebehu spojeného územného a stavebneho konania neboli zo strany účastnikov konania
vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotknutých orgánov sa boli akceptované a sú zapracované do podmienok pre
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia.
Stavba nesmie byt' začatá pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosf v zmysle § 52
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani.
Stavebné povolenie stráca platnosf ak do dvoch rokov odo dfia nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.
Stavba je umiestnená v súlade s platným územným plánom Mesta Čadca, jeho závaznými
regulativmi, ktoré boli schválené uznesenim Mestského zastupiterstva Mesta Čadca č. 96/2007 zo diia
27.07.2007.
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Rodinný dom je navrhovaný v urbanistickom okrsku, v platnom územnom pláne s označením
2/BI/5 - plochy rodinných domov, so základnou funkciou obytnou, spôsob zástavby - individuálne
rodinné domy, so strechou sedlovou alebo valbovou, s parkovaním riešeným na vlastnom pozemku,
nepripustif hlučné a nehygienické prevádzky.
Othivodnenie:
Dria 26.01.2022 podali Ing. Martin Marko, bytom SNP 769/10, 022 04 Čadca a MUDr. Eva
Jarošová, bytom Podvysold 22, 023 57 Podvysoká, žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Rodinný dom" na pozemku register "C" parc. 6. 3877/2, register "C" pare. 6. 3878, register
"C" parc. 6. 3879 v k.ú. Čadca. Prístup z miestnej MK 089 na pozemku register "C" parc. 6. 3844
v la Čadca, prípojky inžinierskych sietí po pozemku register "C" parc. č. 3879, 3878, 3877/2 v k.ú.
Čadca.
Uvedeným driom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Tunajší stavebný úrad, na základe doručenej žiadosti oznámil v zmysle § 36 a § 61 stavebného
zákona všetkým známym učastníkom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného
a stavebného konania a nariadil na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisfovaním na deri 11.03.2022, o jeho výsledku bola spísaná zápisnica.
Očastníci konania boli v oznámení upozornení, že svoje pripadné námietky a pripomienky
k stavbe môžu uplatnif na stavebnom úrade pred driom ústneho pojednávania, najneskôr však na
ústnom pojednávaní, inak sa nebude na ne prihliadaf.
Očastníci konania:
• Ing. Martin Marko, MUDr. Eva Jarošová, Ing. Milan Kožák, Ondrej Mitka, Mgr. Martin Petrík,
Mgr. Miriam Petríková, Eva Šušková, Peter Tomek, Anna Tomeková, Jarmila Vojtechová,
známi aj neznámi spoluvlastníci pozemku CKN 13484/4 v k.ú. Čadca.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosf z hradísk
uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s fičastiami konania a s dotknutými
orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviska oznámili:
• Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Stredoslovenská distribučná, a.s., žilina,
SEVAK, a.s., Žilina, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, Mesto Čadca.
Stavebný Arad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre
napojenie do sietí technického vybavenia, ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Dokumentácia spiria základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného
zákona.
Stavebný Arad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto
rozhodol tak, ako je uvedene vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolani:
Podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podat'
odvolanie v lehote 15 dní odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca (adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca).
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V nnysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom meni je toto rozhodnutie
preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.

GURA
ng. Mi
prim ' or mesta
Priloha: situácia umiestnenia stavby

'1?b 600'

Dorn& sa igastnikom konania:
1. Ing. Martin Marko, SNP súp. č. 739/10, 022 04 Čadca
2. MUDr. Eva Jarošová, Podvysoká súp. č. 22, 023 57 Podvysoká
3. Ing. Milan Kožák, Podvysoká súp. č. 441, 023 57 Podvysoká
4. Ondrej Mitka, Raková súp. Č. 1126, 023 51 Ralcová
5. Mgr. Martin Petrfk, U Kyzka súp. Č. 2781, 022 01 Čadca
6. Mgr. Miriam Petriková, U Kyzka súp. 6. 2781, 022 01 Čadca
7. Eva Šušková, Kukučinova súp. č. 32/10, 022 01 Čadca
8. Peter Tomek, SNP súp. č. 737/32, 022 04 Čadca
9. Anna Tomeková, U Hluška súp. č. 1349, 022 04 Čadca
10. Jarmila Vojtechová, U Hluška súp. č. 732, 022 04 Čadca
11.Očastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemkov register "C" pare. č.
13484/4 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhlášlcou podra § 69 ods. 2 stavebného
zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dnf na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dotknuté orgány
1.Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca
2. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 žilina
3. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
4. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina
5. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
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Toto rozhodnutie musi byf vyvesené na ňradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 dni,
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesenč

Zvese né dria•

l'ylESTO ČADCA
Pečiatka a podpis orgánu, ktefy-petwdziaj.e.-9Lvis6e14ie a zvesenie rozhodnutia.
Poplatok:
Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorgich predpisov položky
60 pism. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 pism. d ods. 1 vo výške 30.00 E, položky 60 pism. d ods. 4 vo
výške 30.00 E, položky 60 pism. d ods. 5 vo výške 30.00 E, celkom 140.00 E bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
Bankovč spojenie: VOB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIt: 2020552974
Č. O.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Niunestie slobody 30, PSt: 022 01

E-mail: sektretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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S0-08-Elektricka pripojka - vid.projekt elektrickejpripojky

3512

Plyn, STL pT139 PN 300 kPa
DNIDOmm

Miestná gelove cestná komunikácia CKN 3844

0 mm, stoka

0

3511

3876

HUP-Hlavný uzaver plynu a plynomer (osadený v oploteni)
RE-Rozvadzač elektromerový (osadený v oploteni)
RP-Domový rozvadzač( v garki RD)

3509/1

SPP2- Hlavne istenie EP na betelekkickom stipe NN siete
KŠ-Y- Revizna kanalizačne čachta, dva vstupy a jeden výstup -RKŠY-ID 400 DN 150-DN150-DN 150

3881
I
I
I

----3884/4

KŠ-Y,z - Revizna kanalizačna čachla záfaiová, dva vstupy a jeden *kip -RKŠY,z-ID 400 DN 150-2x ON 150

KP,VP a EP v 'edn
PR verninei 0046146de a

VŠ-Vodomema factita, plastová
HUV1-Hlavný uzáver vody pn hlavnom potrubi - vedené v CHN 3844

II
3882

II
3884/2

3885/4

13L5/2
I I 3886/2

3884/1

HUV2-Hlavný uzáver vody v gar& RD
VB - Vsakovacie btoky- Wavrin Azura, počel- 1046 Ics

3Z03/2

ZPN- Zádržná plastová nadr1 na da2dovn vcdu- 2,3 m3 (polyetylén, TH 2,3)

Sie NN vzduáne v

3886/4
38U/3

3509/2

3503/i

II
3884/3

3502/2

I

SO-07- Oplotenie pozemku investcra

d

3885/1 I I

UPOZORNENIE:
Prod islet's' I* pea vytý6T pcdzemne Menlo v base Woos a v sie4fash ich
kopsf nine so znience opalmostu shy nedošlo k ich poikodeniu

1476/44
ZWENA
A

PROJEKT PRE STAVEBNE POMENE
INVESTOR
M. E. Jaxošo.. Pod.sok4 4. 22, 023 57 Rodysokk Ing

DATUM

II
3476/2

Rodinný dom, novostavba

AUTOR
NAVRHU

3889/1

Z02P°9al4
PROJVTART
PROJENTN1T
WPRACOVPL

3889/2
13476/8

POCETA4
L4ERK4 1500

739 0. 072 04 čadca

oBJEKr S0-01.Rodinný dom50-02-Gard, SO-03-Karnizačn0 pripoike
SO-04- V049040116 prIpcike, SO-05 Plynovi pip*
In

Kok&

14,cloar
,.
2
DATUM

12/2021

ZI.

Projekcia stavieb

C

3476/55 13476/56

n

OWN

B

13476/13

•

s

3886/11

0
13476/47

n
vi sumim, 44

•

in Kyak
aulanovank slaysbný ishusr
te4 -0207 55 8066
e7naď nnlanbnakapolsca sk
wmn proinkninsan sk

SO-06-Spevnené pIochy, SO-07-Oplotenia, _SO-08Elekbickó pipolla
OBEC

ted183

SATIRES

KATASTRALNEOZEME

Oadca

PAR. C.- CAN 38770. 31378 3879

CAST DOKUMENTACIE

Arch ite10070

OBSAH VÝKRESU

Ceikchni situáčia

n60 KLASIFIKAOS
STAVBY
1

c v-

1

1

C

0

