
MES TO Č ADCA 
Námestie slobody 3G, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/907/2021/Ja 	 V Čadci dria 29.04.2022 

ROZHODNUTIE 
0 DODATOČNOM POVOLEM STAVBY 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad 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"), 
preskfunal liadosf o dodatočné povolenie stavby, ktorú dŕia 05.02.2021 podali 

Pavol Frolo, Janka Krára 2589/40, 022 01 Čadca, 
Mgr. Michaela Masná, Janka Krára 2589/40, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania podra § 88 ods. 1 pism. b) a § 88a stavebného 
zákona 

dodato č ne povol'uje 

zrealizované stavebné práce na stavbe 

Rodinný dom 

(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. 6. 13678/7, 13679/8 v katastrálnom územi Čadca. 

Stavba v stičasnej dobe obsahuje: 

predmetom dodatočne povorovanej stavby je novostavba rodinného domu na pozernkoch parc. č. 
13678/7, 13679/8 v k.ú. Čadca 

navrhovaný rodinný dom bude čiastočne podpivničený, s jedným nadzemným podlažim 
a nevyužitým povalovým priestorom, jedná sa o murovanú stavbu, celkových pôdorysných 
rozmerov 17, 05 x 12,75 m, zastrešená bude sedlovou strechou.. Pristup bude riešený z jestvujficej 
účelovej komunikácie (paxc.č. 13666/2, 13679/2, 13680/13). Napojenie stavby na elektrickú 
energiu a vodovod bude riešené navrhovanými pripojkami z verejných rozvodov. Odvádzanie 
splaškových v&I bude do žumpy. Zaústenie dažd'ových vôd zo strechy objektu a spevnených plôch 
bude do vsaku na pozemku stavebnika. Oplotenie pozemku bude riešené kombináciou DT tvárnic 
a poplastovaného pletiva. 

úžitková plocha RD: 	248,09 m2  

obytná plocha RD: 	102,97 m2 
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Pre dokon&nie stavby sa určujii tieto podmienky: 

1. Stavba bude dokončená podra projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Jaroslav 
Ondrašina, U Hluška 1197, 022 01 Čadca a overenej v tomto konani; táto je neoddeliternou 
prilohou tohto rozhodnutia a jej pripadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. 

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 13680/7, 13680/12 v katastrálnom 
územi Čadca tak, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, ktorý je súčasfou 
projektovej dokumentácie a tvorf prflohu tohto rozhodnutia. 

3. Napojenie stavby na inžinierske siete: 

zásobovanie vodou - je riešené navrhovanou vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu, podra 
PD odsúhlasenej správcom siete SEVAK, a.s. dria 26.05.2021 pod č. 021018064. 

odvádzanie splaškových vôd - je riešené do navrhovanou nepriepustnej žumpy na pozemku 
stavebnika. 

napojenie na elektrickú energiu - je riešené navrhovanou el. NN prfpojkou podra PD odsúhlasenej 
správcom siete Stredoslovenská distribučná, a.s. dria 03.01.2022 pod Č. 202112-NP-0177-1. 

vykurovanie — bude riešené pomocou teplovodného podlahového kúrenia, zdrojom tepla bude 
tepelné čerpadlo so zabudovaným zásobnikom teplej vody. 

4. Pri d'alšom uskutočriovani stavby je nutné dodržiavaf predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadeni, najma vyhlášky Č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti a dbat' na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku. 

5. Pri realizácii stavebných prác musia byt' dodržand prislušné ustanovenia vyhlášky Č. 532/2002 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby uživané osobarni s obmedzenou schopnost'ou 
pohybu a orientácie a prislušné technické normy. 

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

7. Počas výstavby budú dodržand všeobecné technické požiadavky týkajúce na uskutočriovanie 
stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona. 

8. Dažd'ové vody zo stavby budú likvidovand na pozemlcu stavebnika tak, aby nespôsobovali škody 
na susedných pozemkoch a nehnuternostiach. 

9. Stavba bude uskutočtiovaná dodávatersky. Stavebnik je povinný nahlásif stavebnému úradu 
zhotovitera stavby. Za odborné vedenie uskutočriovania stavby bude zodpovedný zhotoviter. 

10. Dodržat podmienlcy SEVAK, a.s. uvedené v stanovisku Č. 021018064 zo dria 26.05.2021: 

Vodovodná pripojka sa vybuduje z materiálu HDPE DN 25 (D32) v dĺžke 17,05 m v sklone 3%o. 
Celková dĺžka bude 21,75 m. Vodomerná šachta je odsúhlasená plastová s vnútorným pôdorysným 
rozmerom 0 1100 mm, svetlej Nrýšky 1300 mm, so vstupným kominom 0 600 mm, výšky 400 mm 
s poklopom vo vzdialenosti 4,7 m od existujnceho napojenia na verejný vodovod HDPE D 90 mm, 
nachádzajúci sa v miestnej komunikácii. 

Vo VŠ bude osadený fakturačný vodomer DV 20, Q3 =4 m3/h. Fakturačný vodomer a navŕtavaci 
pás doclá naša spoločnosf. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave na ráme typ Sevak a.s. 
Na základe osadeného vodomeru bude vykonávaná fakturácia vodného a od dátumu realizácie 
pripojky. 
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Pred zahájenim zemných prác stavebnik zabezpeči vytýčenie inžinierskych sieti ich správcami. Pri 
realizácii pripojky žiadame dodržať  všetky platné STN týkajúce sa inžinierskych sieti a pásma 
ochrany inžinierskych sieti § 19 zákon a 6. 442/2002 Zb.z. 

Sevak a.s. zodpovedá v zmysle platnej legislativy za hodnotu tlaku vody, prietokové pomery 
a kvalitu vody v bode pripojenia na verejný vodovod. Nezodpovedá za hodnotu tlaku, prietokové 
pomery a kvalitu vody v pripojke a v samotnej nehnuternosti. 

Odkanalizovanie do žumpy riešif iba do doby vybudovania verejnej kanalizácie v danej lokalite. 
Po vybudovani VK musi majiter predmetnej nehnuternosti napojenie do žumpy zrušif a splaškové 
odpadové vody odvádzaf do VK. Obsah žumpy zneškodriovaf prostrednictvom autorizovaných 
prepravcov nebezpečného odpadu na tOV a to v súlade so zákonom o odpadoch. Vývoz 
splaškových odpadových v6d fekálnym vozidlom Vám cez objednávku m6že vykonaf aj naša 
organizácie. 

Samotné napojenie na verejný vodovod je podmienené vybavenim Žiadosti o zriadenie 
vodovodnej pripojky a podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody. Tlačivá a potrebné informácie 
pre zriadenie VP poskytne prislušný zamestnanec SEVAK a.s., na Zákaznickom centre. 

Pred realizáciou bude uzatvorená zmluva o dodávke vody. 

- 	Napojenie vodovodnej pripojky na existujúcu vodovodnú odbočku vykonajú pracovnici našej 
spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti a v súlade s odsúhlasenými 
parametrami. Upozorriujeme, že akákorvek zmena v PD musi bye vopred odsúhlasená. 

- 	Vykonávaf zásahy na zariadeniach verejného vodovodu nie je cudzim dovolené. Tieto zásahy 
m6žu vykonávaf len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu. 

- 	Vykonávaf zásahy na zariadeniach verejného vodovodu nie je cudzim dovolené. Tieto zásahy 
m6žu vykonávaf len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu. 

- 	K terminu realizácie vodovodnej pripojky musi mat' žiadater vybudovanú pripojku vo vzdialenosti 
cca 1-1,5 m od miesta napojenia na existujúcu vodovodnú odbočku. 

- 	Tlakovú skúšku vodovodnej pripojky zrealizovaf podra STN EN 805. 

- 	V zmysle zákona Č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastnik 
vodovodnej prfpojky je povinný zabezpečif opravy a ildržbu vodovodnej pripojky na vlastné 
náklady. 

11. Dodržať  podmienky SSD, a.s. uvedené vo vyjadreni č. 202112-NP-01777-1 zo dria 03.01.2022. 

12. Stavebnik je povinný v súvislosti s výkonom stavebných prác na objekte udržiavar v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistif po ka2dom znečisteni. V pripade 
ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite uviesf do 
p6vodného technického stavu. 

13. Stavebnikovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžif iba 
pozemky, ktord sú v jeho vlastníctve. V pripade potreby zásahu do verejných pl6ch a miestnej 
komunikácie v súvislosti so stavebnými prácami na predmetnej stavbe je stavebnik povinný pred 
realizáciou vyžiadaf si súhlas MsĹJ v tadci, referát dopravy. 

14. Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastnickych, prip. iných práv k pozemkom dotknutým 
stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovaf práva a právom chránené 
záujmy účastnikov stavebného konania. 

15. Po ukončenf stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do p6vodného stavu a 
prfpadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o 
náhrade škody. 

16. Odpad vznilcnutý počas realizácie stavebných prác likvidovaf v zmysle zákona o odpadoch. 

17. Dodatočne povolená stavba podlieha kolaudácii. 
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Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

- 	CKN 13678/7 - orná pôda 

13679/9 - ostatná plocha 

Rozhodnutie o trvalom odriati pornohospodárskej pôdy na ričel stavby „Rodinný dom" v katastrálnom 
rizemf Čadca na pozemkoch pare. č. CKN 13678/7 (na novovytvorenej parcele 13678/13) vydal 
Okresný Arad Čadca - pozemkový a lesný odbor dria 06.10.2021 pod 6. OU-CA-PLO-2021/011291-
002. 

K stavbe sa stiblasne vyjadrib dotknuté orginy: 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Okresný Arad Čadca 
- pozemkový a lesný odbor; Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o livotné prostredie 

Rozhodnutie o nimietkach tičastnikov konania: 

- 	v priebehu konania podala dria 06.07.2021 a 09.07.2021 pisomnou formou námietky ričastnička 
konania Anna Špiláková, bytom U Juroši 1893. 022 01 Čadca: 

Ja dole podpisaná Anna Špiláková, bytom Podzávoz u Juroši sfip. č. 1893. Touto cestou podávam 
námietku voči vydaniu a uskutočneniu stavebného povolenia na parc. el 13678/7, 13679/8 
katastrálnom územi mesta Čadca. Predloženú stavebnikmi Pavol Frolo, Janka Krára 2589/40, 022 01 
Čadca, Mgr. Michaela Masná, Janka Krára 2589/40, 022 01 Čadca 

Ako dôvod uvádzam , som majiterkou parc. el 13677 susediacou s parc. č. 13678/7 a nesúhlasim, aby v 
okolt mojej parc. č. 13677 boll real izovaná akikorvek stavby a práce s nimi spojeni. Nakorko v tejto 
lokalite Podzávoz u Juroši dochádza dôsledkom takýchto stavieb poškodeniu cesty a oploteni 
rodinných domov, ako aj iných šk6d na saromnom majetku. Mojim presvedčenim je túto námietku 
predlolit' prislušnému úradu. 

Dňa 06.07.2021 som Vám predložila námietku voči bore uvedenému stavebnému konaniu. Svoju 
námietku dopiňam o 	skutočnosti, nakorko stavba je už začatá a na mojom pozemku parc. č. 
13677 sú stavitermi spôsobeni značne škody. Na svojej námietke trvám a liadam, aby bolo toto 
stavebne konanie do adekvátneho vyriešenia všetkým mojich námietok pozastavene. 

Stavebný arad čiastočne vyhovel uvedeným námietkam Ačastničky konania A. Špilákovej , na ich 
základe vykonal štátny stavebný dohrad na predmetných pozemkoch, za ričelom preverenia 
realizovania nepovolenej stavby rodinného domu stavebnikmi P. Frolom a M. Masnou. Po zistenf, že 
stavebnici začali s realizáciou stavby rodinného domu bez stavebného povolenia, začal stavebný Arad 
konanie o dodatočnom povolenf stavby. Stavebný firad v podmienkach pre dokončenie stavby 
stavebnikom uložil povinnost' „Po ukončenf stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou 
uviest' do pôvodného stavu a prfpadné vznilcnuté škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podra 
všeobecných predpisov o náhrade škody." (podmienka Č. 15). 

Námietku ilčastničky konania, aby v okoli jej par. č. 13677 neboli realizované akékorvek stavby 
a práce s nimi spojené, stavebný Arad zamietol z dôvodu, že pozemky pare. Č. 13678/7, 13679/8 v 
Čadca sú v aktuálnej platnej územnoplánovacej dokumentáeii - Územný plán mesta Čadca určené na 
výstavbu rodinných domov, stavebnik preukázal pristup k daným pozemkom, spôsob napojenia na 
verejné inžinierske siete bol odsrihlaseným jednotlivými správcami sieti a boli doložené stanoviská 
dotknutých orgánov potrebné pre dodatočné povolenie stavby. 

- 	v priebehu konania podali dria 07.07.2021 pfsomnou formou námietky Ačastnici konania Kysuce 
Reality Tour, s.r.o., so sfdlom Mierová 1725, 022 01 Čadca, Anastázia Hargašová a Vladimir Hargaš, 
obaja bytom Podzávoz 280, 022 01 Čadca: 
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- Nie je dodržaná odstupová vzdialenost' od nášho pozemku, KN-E 6- 5109/103 zapisaný na LV 6. 
13562 na ktorom sme vačšinový spoluvlastnici, nakolko odstupová vzdialenost' je iba 1,194 m, 
pričom odstupová vzdialenost' od susediacich pozemkov must byt' minimálne 2 m a od susednej 
stavby minimálne 7 m. Dokonca stavebnik ma už základy zabetonovani, pričom reálna odstupová 
vzdialenost' je menej ako 1 m. 
Uvedenú námietku stavebný úrad zamietol. Stavebmic bol vyzvaný, aby predložil geometrický plán 
zamerania rozostavanej stavby. Z predloženého GP č. 03/2022, ktorý vyhotovil GeoTerrain s.r.o., so 
sidlom Homá 2167/77, 022 01 Čadca je zrejmé, že odstup stavby rodinného domu od spoločnej 
hranice s pozemkom parc.č. CKN 13683/1 je cca 3,3 m. 
- Nie sú dodrlang svetelno-technicki poliadavky stavby na denné osvetlenie a preslnenie a na 
zachovanie pohody bývania, nakorko je predpoklad, že aj my ako vlastnici vedrajšieho pozemku 
budeme chciet' tento zastavat'. 
Uvedenú námietku stavebný úrad zamietol, z dôvodu, že na susednom pozemku parc.č. CKN 
13683/1nie je umiestnená stavba, ktorej denné osvetlenie a preslnenie by mohlo byt' obmedzené, 
pripadne aspoŕl svetelnotechnickým posudkom posúdené. Umiestnenie dodatočne povorovaného 
rodinného domu na pozemkoch parc. č. 13678/7, 13679/8 je v súlade s architektonickou štúdiou 
„Zastavovaci plán IBV Podzávoz 3, Čadca", ktorá bola pre riešené územie spracovaná Ing. arch. 
Radoslavom Stráfiavom. 
- Navyše stavebnici ulivajú náš pozemok neoprávnene, ked' na tento naviezli vykopanú zeminu 
zo základov, ked' zasahuje do nášho pozemku viac ako 3 m a žiadame aby ju okamlite odstránili, 
inak podáme v lehote 30 dni voči nim lalobu o vypratanie našej nehnuternosti. 
Uvedenej námietke stavebný Arad vyhovel a v podmienkach pre dokončenie stavby stavebnikom 
uložil povirmosf „Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do 
pôvodného stavu a pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. užívaterom podra 
všeobecných predpisov o nálirade škody." (podmienka č. 15). 
- Stavebnici nemajú zabezpečený adekvátny pristup, ked' chodia po ceste nad domom manželov 
Hargašovcov a znehodnocujú tak ich oplotenie a otrasy z domiešavačov narúšajú ich statiku 
rodinného domu súp. č. 280. 
Uvedenej námietke stavebný Arad vyhovel a v podmienkach pre dokončenie stavby stavebnikom 
uložil povinnosf „Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do 
ptivodného stavu a pripadné vzniknuté škody uhradif vlastnikom resp. užívaterom podra 
všeobecných predpisov o náhrade škody." (podmienka č. 15). 
Pristup k rodinnému domu je zabezpečený z jestvujucej fičelovej komunikácie (parc.č. 13666/2, 
13679/2, 13680/13), ktorá nadvazuje na miestnu komunikáciu MK 162.3. 

tdaje o súlade s tízemnoplánovacou dokumentaciou: 

Umiestnenie stavby je v súlade s platnou územno-plánovacou doktunentáciou: Územný plán Mesta 
Čadca, pričom sú spinené závazné regulativy pre daný urbanistický okrsok 3/BI/3: 

- základná funkcia - obytná 
- spasob zástavby - individuálne rodinné domy (suterén, 1 nadzemne podlažie, podkrovie), strecha 
sedlová alebo valbová 
- parkovanie a garážovanie riešif na vlastnom pozemku 
- nepripustif hlučné a nehygienické prevádzky 

Stavba je tiež v súlade s architektonickou štúdiou „Zastavovaci plán IBV Podzávoz 3, Čadca, ktorá 
bola pre riešené územie spracovaná Ing. arch. Radoslavom Stráňavom. 



e.sp. VD/907/2021/Ja - C.z. VD/24709/1503/2022/Ja 	str. 6 

Odtivodnenie: 

Dim 05.02.2021 podal stavebnik Pavol Frolo a Mgr. Michaela Masná, obaja bytom Janka Krara súp. Č. 
2589/40, 022 01 Čadca žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom" na 
pozemkoch register "C" pare. Č. 13678/7, 13679/8 v katastrálnom fizemi Čadca. Uvedeným dňom bolo 
začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavebný úrad oznámil &la 28.06.2021 začatie stavebného konania všetkým známym účastnfkom 
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanovenf § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosf poskytovala dostatočný podklad pre riadne a Apiné 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň  stanovil lehotu 10 dni odo &la doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu účastnici konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

V určenej lehote vzniesli účastnici konania námietky k povorovanej stavbe, kde o.i. uviedli, že na 
predmetných pozemkoch je už začaté so stavbou rodinného domu. 

Stavebný úrad zistil, že stavba bola začatá bez stavebného povolenia a &la 22.09.2021 bob vykonaný 
štátny stavebný dohrad na predmetných pozemkoch. V čase miestnej obhliadky pri výkone štatneho 
stavebného dohradu boli na stavbe zrealizovand základové konštrukcie a železobet6nové sieny 
podzemného podlažia - bez stropnej dosky. KedIe stavebnik sa nepreukázala stavebným povolenim na 
predmetnú stavbu, začal stavebný úrad konanie podra § 88 ods. 1 pism. b), v spojitosti s § 88a ods. 1 
stavebného zákona o nepovolenej stavbe. 

Stavebný úrad vyzval vlastnika stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, le dodatočné 
povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najma s ciermi a 
zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Vlastnik stavby preukazal, že dodatočné 
povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými zaujmami, že je vlastnikom pozemku zastavaného 
nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že ma k tomuto pozemku it-16 právo. 

Stavebný úrad oznámil &la 11.03.2022 začatie konania o dodatočnom povoleni stavby všetkým 
znáinym účastnikom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanoveni 
§ 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakorko 
pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosf poskytovala dostatočný podklad pre riadne a Apiné 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň  stanovil lehotu 7 drif odo dfia doničenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu účastnici konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Zároveň  stavebný úrad upozornil účastnikov konania a dotknuté orgány, že na neskôr podané námietky 
a pripomienky sa nebude prihliadat'. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predlolenú žiadosf z hradisk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami 
a zistil, že jej realizáciou alebo užívanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, 
predpismi vydanymi na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: 

- 	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.; Stredoslovenská distribučná, a.s.; Okresný úrad Čadca 
- pozemkový a lesný odbor; Olcresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie 

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

Projektová dokumentácia stavby spiňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v 
priebehu konania o dodatočnom povoleni nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného 
povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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tJčastnici konania: 

- 	Pavol Frolo, Mgr. Michaela Masná, Veronika Ducká, Ing. Michal Ducký, Gabriela Dyroff, 
Nikoleta Haburčáková, Ing. Marian Hlaváč, MBA, Lukáš Kováčik, Mgr. Lukáš Kubiatko, Ing. 
arch. Jaroslav Ondrašina, Ján Pastorek, Marta Romanová, Anna Špiláková, Matej Urbanovský, 
Radoslav Valko s.r.o., TWERK, s.r.o., vlastnici pozemku parc. č. CKN 13683/1 v k.ú. Čadca 

V priebehu konania vzniesli námietky a pripomienky k povorovanej stavbe fičastníci konania: Anna 
Špiláková; Kysuce Reality Tour, s.r.o.; Anastázia Hargašová a Vladimir Hargaš. Námietky sa týkali 
najma toho, že na predmetných pozemkoch je už začaté so stavbou rodinného domu a dochádza 
k poškodzovaniu susedných pozemkoch pri výkone stavebnej činnosti. Stavebný Arad uvedeným 
námietkam čiastočne vyhovel a stavebnikovi uložil v podmienkach pre dokončenie stavby povinnosf 
„Po ukončeni stavby je stavebnik povinný pozemky dotIcnuté stavbou uviesf do piivodného stavu a 
pripadné vznilcnuté škody uhradif vlastnikom resp. uživaterom podra všeobecných predpisov o 
narade škody". 

V priebehu konania o dodatočnom povolenf stavby neboli zo strany ačastnikov konania uplatnené 
žiadne námietky ani pripomienky. 

Poučenie o odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo dňa 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 zneni je 
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

g. Mil  GURA 
prim $r r mesta 

Poplatok: 

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

Priloha: 

- 	overená projektová dokumentácia stavby /pre stavebnika/ 
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Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené na riradnej tabuli meta na dobu 15 dni, posledný deň  
vyvesenia je driom doručenia. 

Vyvesené ,za,u  Zvesené 

MESTO CY AD'4.,A 
-61- 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesě iie a zvesenie rozhodnutia. 

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Pavol Frolo, Janka Krára súp. č. 2589/40, 022 01 Čadca 
2. Mgr. Michaela Masná, Janka Krára súp. 6. 2589/40, 022 01 Čadca 
3. Veronika Ducká, J. Kollára slap. 6. 755/4, 022 01 čadca 
4. Ing. Michal Ducký, J. Kollára súp. č. 755/4, 022 01 Čadca 
5. Gabriela Dyroff, Komenského sap. č. 135, 022 01 Čadca 
6. Nikoleta Haburčáková, Habura sítp. č. 155, 067 52 Habura 
7. Ing. Marián Hlaváč, MBA, Komenského sítp. č. 135/16, 022 01 Čadca 
8. Lukáš Kováčik, Okružná sítp. Č. 687/1, 022 04 Čadca 
9. Mgr. Lukáš Kubiatko, Podzávoz sítp. Č. 1841, 022 01 Čadca 
10. Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, U Hluška súp. č. 1197, 022 01 Čadca /projektant/ 
11. Ján Pastorek, Raková sítp. č. 133, 023 51 Raková 
12. Marta Romanová, SNP sill). č. 738/22, 022 01 Čadca 
13. Anna 'Spiláková, U Juroši sítp. 6. 1893, 022 01 Čadca 
14. Matej Urbanovský, Špačinská cesta still). Č. 654/34, 917 01 Trnava 
15. Radoslav Valko s.r.o., Matičné námestie slap. 6. 2487, 022 01 Čadca 
16. TWERK, s.r.o., Čierne súp. č. 144, 023 13 Čierne 
17. vlastnici pozemku pare. č. CKN 13683/1 v k.11. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podra 

69 stavebného zákona 

Dotknuté orgány 
18. Msfl.  Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
19. Okresný drad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sítp. č. 91, 022 01 Čadca 
20. Okresný arad Čadca, pozernkový a lesný odbor, Palárikova slap. č. 95, 022 01 Čadca 
21. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta slap. 6. 1960, 010 57 Žilina 
22. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sítp. 6. 2927/8, 010 47 žilina 

Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971 	Bankovč  spojenie: VúB, a.s., Čadca 	E-mail: sekretariat@mestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 Č. 6.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestsky Arad Čadca, Nimestie slobody 30, PSt: 022 01 



STAVEBNE OBJEKTY 
po 01,-  RODINNY DOM 
SO 	NN PRIPOJKA 
SO 3- VODOVODNA PRIPOJKA - VEREJNY VODOVOD 
SO 4- KANALIZACNA PRIPOJKA - ZUMPA 
SO 051-  DAZDOVA KANALIZACIA - VSAK 
50 00-  SPEVNENE PLOCHY 

STUDER PO 
PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE 

2UMP  
-0- 

13680/13 

JAZDOVA BRANA S. 2,5m1 

13683/1 

Zastavana plocha pod objektom rodinneho domu 	 216,7 m2 / 
I 

Zastavana plocha pod spevnenyml plochami 27,2 m2 

Zastavana plocha pod vsetkyml objektami 243,9 m2 / 

IIP7P  

• VSTUP 

HFtANICA POZEMKU - OPLOTENIE POZEMKy INVESTORA 

EXISTUACE SUSEDNE OBJEKTY 

SO 01 - RODINNY DOM 

SPEVNENE PLOCHY - PARKOVISKO, PRIJAZD. 
KOMUNIKACIA PRE AUTOMOBILY 	 .• • iosla 

HLAVNY UZAVER PLYNU 

REVIZNA SACHTA 	 •.. ....•• 

VODOMERNA SACHTA 	 ZC BPI'S  

NAVRHOVANY PLASTOVY ELEKTROMEROVY ROZVADZAC 

SPEVNENE PLOCHY - CHODN1K 

Eakpr'  
• 

JESTVUJUCE TRASY A PRIPOJKY INZINIERSKYCH SIETI: 

VERE1P1* VODOVOD 

ELEKTROINšTALAčNA TRASA NN 

NOVONAVRHOVANE TRASY A PRIPOJKY INZINIERSKYCH SIETI: 

3-- 	KANALIZAčNA PRiPOIKA 

—C 	 - 	DAZDOVA KANALIZACIA 

VODOVODNA PRiP03KA 

PR1POJKA EL. ENERGIE 

1:250 

10/2020 
WPRACOVAL: =ROVED PRWEKTANT 

42,0 x 29,7 cm (2x A4) 

A 
ZAKAZKA PROfESIA KLSTAVDY 

KOWA: 

Architektonicko - 
stavebne rieSenie 

IngardiJarostav Ondralna 
LI Huila 1197 
02201 tat3 

10 

Ing.alchJarosav Ondrana 

IngJaroslav Verb 

STAMM' 
OWEKT.  

DATUM 

FORMAT: 

DIERKA  

0001 
OSLO VYKR5U 

SOD' 

A 5620 

LEGENDA: 
• 

01-04-01— 

HUP 

RS 

VS 

RE 

..— 

AUTOR: 
ItgadllOndraima 

GENERALNY ZHOTTNITTEC 

AD-PROJECTION, s.r.o. 
U Hluška 1197 

022 01 Oadca 

ičo 43 802 869 

1316: 20 224 79987 

PA/ZOO WKRESU: 

SMJACIA 

HIAVNY PRWEKTANT:  

AD-PROJECTICN,sco. 

nti 

DNESTOR: 

Masná Michaela r. 
Masková, Mgr., 
ul. Janke, Král'a 2589/40, 
022 01 Cadca 

liAZOV A 810510 516095: 

RODINNY DOM 

13678/7 

Cadca 
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