
oBEC KLoKoČov
023 22 Klokočov č. 962

Výst. 1030/20l9lCa
Vybavuje: Čavajda

Stavebník:
Adľesa:

Qndľej Gacho
Cadca,

STAVEBNÉ PovoLENIE

V Klokočove 17.10.20t9

Máľia Gachová
Klokočov,

z

podali dŕra 17.9.2019 návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,'Rodirrný
dom" v spojenom územnom a stavebnom konaní.

obec Klokočov, ako príslušný stavebný úrad podľa $ 117 zákona č,. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zäkonJ v zneni neskoľších predpisov,
pľerokoval žiadosť stavebníka podl'a podľa $$ 37, 39a, 62 a 63 stavebného zákona
v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní Žiadosti rozhodol takto:

Stavba:

,rRodinný dom"

na pozemku p.č. C-KN 5757l21v k.ú. Klokočov sa podľa $ 66 stavebného zákona

povol'uje.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia ľieši stavbu Rodinného domu. Novostavba RD bude
pozostávať z jedného podzemného a jedného nadzemného podlaŽia, zastrešená sedlovou
strechou.

Zásobovanie pitnou vodou bude vodovodnou pľípojkou z vlastnej studne, odkanalizovanie
je riešené kanalizačnou pľípojkou s napojením na nepriepustnú žumpu, daŽďové vody budú
odvedené do vsakovacej jamy na pozemku stavebníka, elektrická eneľgia bude napojená
elektľickou prípojkou z jestvujúcej NN siete.
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Technické údaje stavby:

obytná plocha: 86,J2mz
Podlahováplocha: i95,11m2
Počet obytných miestností : 6

objektová skladba povol'ovanej stavby:
So-01 Rodinný dom
So-02 Spevnené plochy
SO-03 Oplotenie
So-04 Elektrická prípojka
So-05 Kanalizačná prípojka s napojením na nepľiepustnú Žumpu
50-06 Studňa vÍtaná

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1.Stavba bude umiestnená na pozemku p.č. C-KN 5757l2I vk.ú. Klokočov, podľa situácie,
ktorá je súčasťou PD a tvorí pľílohu rozhodnutia.

2.Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie oveľenej stavebným úľadom
v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byt vykonaĺe bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úľadu.

3.Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodľŽiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať o ochľanu zdravia osôb na stavenisku. '

4.Počas ýstavby budú dodrŽiavané všeobecné technické poŽiadavky na uskutočňovanie
stavieb v zmysle $ 48 stavebného zákona.

5.Stavba bude dokončená do S-tich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.

6.Stavba RD bude umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby tvoriacej pľílohu
rozhodnutia, od parc. č. CKN 5757lI5 bude umiestnená vo vzdialenosti 2'J27m' od
prístupovej komunikácie min. 9,023m.

7.Výškové pomery: +-0,000m tvoľí je úľoveň podlahy prízemia RD, max. výška stľešnej
konštrukcie bude +5,282m.

8.Napojenie stavby na inžinieľske siete:
vodovod _ vodovodnou pľípojkou z vlastnej studne, ktoľá bude predmetom povolenia
príslušným vodohospodárskym orgánom' obcou Klokočov, na základe žiadosti
stavebníka,
splašková kanalizácia_kanalizačnou prípojkou s napojením na nepriepustnú Žumpu,
elektľická eneľgia_elektľickou pľípojkou zjestvujúcej NN siete podľa pľojektovej
dokumentácie.

9.Vstup na stavebný pozemok bude z jestvujúcej miestnej komunikácie.

10.Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné výýčenie všetkých
podzemných vedení a zariadeĺí' ich prípadnú ochľanu podľa platných noľiem a predpisov za
odborného dozoľu ich správcov.
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11.odpad vzniknutý počas realizácie stavebných ptác vrá.tane pľebytočnej zoľĺlisy ZĺJ
základovej konštľukcie likvidovat" v zmysle zákona o odpadoch, ku koiaudá.cii stavby je
stavebník povinný dokladovat' mnoŽstvo .ĺziriknutého odpadu azákorľrý spôsob jeho
likvidácie.

L2.Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka, zaústené budú do
vsakovacej jamy tak, aby nespôsobovali škody na susedných nehnutel'nostiach.

13.Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle $ 46d stavebného zákona viesť
stavebný denník a tento predložit'stavebnému úradu pľi kolaudácii stavby.

i4.Stavebník je povinný počas rea|izácie stavby udrŽiavat' prístupovú komunikáciu
k stavenisku vo vyhovujúcom technickom stave. V prípade jej znečistenia je povirľrý na
vlastné náklady ptevádzat' j"j okamŽité čistenie. V pľípade poškodenia prístupovej
komunikácie k stavenisku stavebnými stĺojmi je povinný uviest' komunikáciu na vlastné
náklady a okamžite do pôvodného technického stavu.

l5.Stavebnými pĺácami nezasahovať do vlastníckych, pľíp. iných práv k pozemkom
dotknutých stavbou bez súhlasu ich majitel'a, správcu, neprimeĺane neobmedzovať práva a
právom chľánené záujmy účastníkov stavebného konania

16.Na stavbu budú pouŽitó stavebné výrobky, ktoľé spĺňajú podmienky osobitných predpisov.

i7.Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečit' jej vytýčenie právnickou alebo
fuzickou osobou oprávnenou vykonávať geografické a kartografické ,činnosti, stavebník je
povirľrý predložiť stavebnému úradu doklad o výýčení stavby pri kolaudácii stavby.

1 8. Stavebník j e povinný oznámit' stavebnému úradu termín začatia stavby.

19.Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne, stavebný dozor na stavbe bude vykonávat'Ing.
Vladimír Golis, Čadca, ktory bude zodpovedat' za odborné vedenie
uskutočňovania stavby.

20.Stavebník je povinný v zmysle zékona č. 55512005 Z.z. o eneľgetickej hospodámosti
budov a o Zmene a doplnení niektoých zákonov pľedložiť ku kolaudácii stavby energetický
certiÍikát vypracovaný oprávnenou osobou.

21. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doteľajšieho využitia pozemkov: C-KN 5757l21- TTP
Rozhodnutie o trvalom odňatí polbohospodaľskej pôdy v k. ú. Klokočov vydal okľesný úľad,
Pozemkoý a lesný odbor, Čadca pod č. j. ou-ca-PLo-2}1gl012947-0Oz, aĺa24.g.2019.

Pľojektovú dokumentáciu vypľacoval:
Ing. Maľtin Chabľoň' Čadca,

Námietky ani pľipomienky účastníkov konania neboli v konaní vznesené

Stavba nesmie byt začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost'v zmysle
$ 52 ods. 7 zákonač.71l1967 Zb. o správnom konaní. Stavebné povolenie stľáca platnosť ak
do dvoch rokov odo dňa nadobudnutiajeho pľávoplatnosti nebola stavba začatá - $ 67 ods.2
stavebného zákona.
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odôvodnenie

Stavebný fuad zahájil konanie na základe žiadosti stavebníka. Zahájenie konania oznámil
účastníkom konania a dotknutým oľgánom dňa 18.9.2019 s tým' že ústne konanie spojené s
miestnym zisťovaním nariadil na 16.10.2019. Známym účastníkom konania bolo oznámenie
doľučené adľesným spôsobom, neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou.
Námietky ani pripomienky účastníkov konania neboli v konaní vznesené. Stavebný úrad
spojil podľa ust. $ 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so stavebným
konaním, nakoľko boli splnené podmienky pľe spojenie konaní. PľedloŽená Žiadost' bola
pľeskúmaná z hľadísk uvedených v $$ 37, 62 a 63 stavebného zákona. Bolo zistené, Že
umiestnením auskutočnením stavby ajej budúcim užívaním nie sú aani nebudú ohľozené
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. :

Dokumentácia splňa základné poŽiadavky na stavby stanovené $ 43d a $ 47 stavebného
zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašieldôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

PoUčENIE

Podľa $ 54 zákona č. 7111967 Zb. o spľávnom konaní proti tomuto ľozhodnutiu moŽno
podat'odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na obec Klokočov.
V zmysle $ 47 ods. 4 zák. č.7I/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie preskúmateľné
súdom ažpo vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

.".'-h\ i'

vl
Jana Foldinová

starostka obce
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Doľučuje sa účastníkom konania:
1. ondrej Gacho, Čadca,
2. Mrĺria Gachová, Klokočov,
3. Ing. Maľtin Chabroň, Čadca,
4. Ing. Vladimír Golis, Čadca,
5' JánŽák,.

Dotknuté oľgány :

1. Stredoslovenská distribučná a. s. Ži|ina, Pri Rajčiank e 292718
2. okľesný úľad, Pozeĺrrkovy a lesný odbor, Čadca' Paláľikova č. 95
3. obec Klokočov, starosta obce
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ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje v súlade s ustanovením $ 26
ods.2) zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznétmenia
na dobu 15 dní na úľadnej tabuli obecného úľadu v Klokočove.

Toto ľozhodnutie musí byt'vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENE DŇa: /ĺ"ĺo. uĺ? ZVESENE oŇa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

PrÍloha : situácia umiestnenia stavby

Správny poplatok v zmysle zžkona č. 145/1995 Z.z. v platnomznení vo výške 50 EUR bol uhľadený

Tel. 04ll4358l l0, kl.12 - staÍosta
Tel. 04l14358l l0, kl. 16 - kniŽnica
www.klokocov.sk

Tel. 04l143581 l0' kl. l8 - učtareň
Tel. 041/4358110, kl. l3 - matrika

Fax 041/4358338

Tel. 04li4358l10, kl. l7 _ úsek
daní a polhohospodaĺstva

dane@klokocov.sk

I
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RODINNY DOM
PSP

ARcHlTEKrÚRÁ
CISLO VYKRESU

01

DÁTUM

PoČEr A4

sTUPEŇ

PROFESIA
MIERKA

1:500

čĺsLo PARÉ

PARcELA ČĺsLo

5757t21

cELKoVÁ slTuÁclA

lng. MaÍtin cHABROŇ

lne. MaÍtin cHABRoŇ

G""h."á Márt
Gacho ondEj r

l{okočov, Psc o23 22' sR
7' Č8d 
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PsČ o22 04, sR

KLoKoČoV k.'i., KN 5757/á

KLAslFlKÁclA STAVBY

ĺlĺlĺloso-o1- RoDlNNÝ DoM

zoopoveoĺÝ
PROJEKTANT

VYPRACOVAL

INVESTOR

MIESTO STAVBY

NAZOV STAVBY

OBJEKT

NÁzoVvÝKREsU
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