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OBEC KLOKOCOV
023 22 KIokočoV č. 962

č. j. :výst. š lolzozo l Ča
Vybavuje: Čavajda

V Klokočove 22.7.2020

STAVEBNE POVOLBNIE

Stavebník:
Adresa:

Milan Belko
Klokočov,

a Monika Belková

podali Žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,DvojgaráŽ" na pozemku
p.č. CI(N 8729 v k. ú. Klokočov.

obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný urad podľa $ 117 zátkonač.5011976 Zb.
o územnom planovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákonl v zneni neskoľších predpisov,
prerokoval žiadosť stavebníka podl'a $$ 37' 39a, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom
územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti ľozhodol takto:

Stavba:

,rDvojgaráž"

na pozemku p.č. cKN 8729 v k. ú. Klokočov sa podl'a $ 39ď a $ 66 stavebného zákona

povol'uje
Popis stavby:

Pľojektová dokumentácia rieši stavbu dvojgaráže, stavba bude jednopodlažná,
nepodpivničená zastrešená sedlovou strechou, služiť bude ÍLa gaúňovarue osobných
automobilov, súčastbu stavby budú priestoľy kotolne, umyváľne, WCo dažďové vody zo
stavby budú likvidované. Voda a sneh zo strešnej konštrukcie stavby budú likvidované na
pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach. Stavba
bude napojená novovybudovanou elektľickouprípojkou na jestvujúcu NN sieť.

Technické údaje stavby:
Podlahová plocha: 72,27m2
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objektová skladba povol'ovanej stavby:
So 0l -Dvojgaráž

Pre umiestnenie stavby sa uľčujú tieto podmienky:

l. Stavba bude umiestnená na pozemku p. č. CKN 8729 v k. ú. Klokočov
podľa situácie, ktoráje súčasťou PD a tvorí prílohu rozhodnutia.

2. Polohové pomery: stavba bude umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby
tvoriacej prílohu rozhodnutia, umiestnená bude vo vzdialenosti 5,000m od miestnej
komunikácie a 7,000m od paľc. č.CKN8728.

3. Výškové pomery: poľovnávacia ľovina + 0,000 bude podlaha prízemia' najvyšší bod
strechy gaúňe bude v úľovni +5,500m.

4. Napojenie stavby na inžinierske siete: stavba bude napojená novovybudovanou
elektrickou prípojkou na jestvujúcu NN sieť, súhlas dala Stredoslovenská
distľibučná a.s., Žilinač.202006_ NP - 0232 - l dňa 7.7.2020, stavebník je
povinný dodržať podmienky súhlasu.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
l. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným

úradom v spojenom územnom a stavebnom konaní. Pľípadné zmeÍty nesmú
byt' vykonan e bez predchádzajúceho povolenia stavebného uradu.

2. Pi uskutočňovaní stavby je potľebné dodrŽiavať pľedpisy týkajúce sa bezpečnosti
práce a technických nariadení a dbať o ochranu zdraviaosôb na stavenisku.

3. Počas qýstavby budú dodržiaváné všeobecné technické poŽiadavky na uskutočňovanie
stavieb v zmysle $ 48 stavebného zĺíkona.

4. Stavba bude dokončená do 3-och ľokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

5. odpad vzniknutý počas realizácie stavebných pľác likvidovať v zmysle zákona
o odpadoch, ku kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo
vzniknutého odpadu azikonrý spôsob jeho likvidácie. Voda a sneh zo strešnej
konštrukcie stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali
škody na susedných nehnuteľnostiach.

6. Stavebník je povinný počas rcalizácie stavby v zmysle $ 46d stavebného zákona viesť
stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pľi kolaudácii stavby.

7. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺĺa3ĺ podmienky osobitných
pľedpisov.

8. Stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby ffzickou, alebo pľávnickou osobou
oprávnenou vykonávať geodetické a kaľtogľafické činnosti, za súlad umiestnenia
stavby s projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.
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9. Stavebník pľed začatím stavebných prác zabezpeči presné vytýčenie všetkých

podzemných vedení azariadení' ich prípadnú ochľanu podl'a platných noriem
a predpisov za odborného dozoru ich správcov.

l0. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu teľmín začatiastavby.

ll.Stavba bude zhotovovaná svojpomocne, stavebný dozor na stavbe bude vykonávať
Ing. Ján Červeník, Tuľzovka ktoý bude zodpovedný za odborné vedenie
uskutočňovania stavby.

l2.Stavebník je povinný rešpektovať podmienky vyjadľenia okľesného úľadu Čadca,
odboru starostlivosti o ŽP, č. oU_CA-osZP-2O2o/OOž447-O04 zo dia24.2.2O2O :

- stavbu situovať na paľcele CKN č. 8729 č,o najbližšie k prístupovej ceste /nie viac ako
10m od južného okľaja patce|yl' v časti, ktoľá je navrhnutá v UP obce Klokočov pľe
výstavbu
_ na nezastavanom zvyšku parcely nevysadzovať komeľčné trávnikové zmesy, zachovať
pôvodný tľávinno-bylinný porast, v pľípade dosievaniavysievať len lúčne zmesy bylín
pôvodných pre danú oblasť, aspoň raz ľočne kosiť a odstraňovať pokosenú
biomasustavebné a teľénne úpravy uskutočňovať po miestnych komunikáciách,
- v prípade vegetačných úprav naparcele nepoužívať invázne a nepôvodné druhy dľevín a
rastlín ako sú napr. sumach pálkový, javorovec jaseňolistý, pajaseň žliazkatý,pohánkovec
japonský, astľa novobelgická a novoanglická, okľasné javoľy a čeľešne, magnólie, tuje,
cyprušteky a pod.,
_ pľe vegetačné úpravy prednostne využiť ovocné stľomy a pôvodné dreviny pre danú
oblasť ako sú napr. smrek obyčajný, jedl'a biela, buk lesný, lipa malolistá, lipa véľkolistá,
bľest hĺabolistý, javoľ mliečny, javoľ horský,
_ odpad vzniknutý pri stavebných pľácach odviezť a zlikvidovať v zmysle Zál<onaNR sR
č,.3l312016 Z.z. o odpadoch.

l3.Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom stavebných pľác na objekte udľžiavať v
čistote komunikáciu a verejné prie'stranstvo a tieto plochyčistiť po kaŽdóm znečistení.

l4.Stavebnými prácami nezasahovat' do vlastníckych, pľíp. iných pľáv k pozemkom
dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmediovat'práva
a pľávom chľánené záujmy účastníkov stavebného konania

l5. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: C-KN 8729 -TTP
Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Klokočov pod výstavbu
dvojgaráže vydal okĺesný urad, Pozemkový a lesný odbor, Čadca pod č. j. OU-CA_
PLo l -2020/0075 9 1 _00 2, dňa 2.6.2020.

Pľojektovú dokumentáciu vyhotovil : ondrej Hlavko, Klokočov

Rozhodnutie o námietkach a pľipomienkach účastníkov konania:

Nĺĺmietky ani pľipomienky zo strany účastníkov konania neboli k stavbe vznesené.

Stavba nesmie bý začatá pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle $ 52 ods. l zákona č.7l11967 Zb. o spľávnom konaní.
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Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho

právoplatnosti nebola stavba začatá- $ 67 ods. 2 stavebného zákona.

oDÔvoDNENIE
Milan Belko a Monika Belková, Klokočov, podali na obec Klokočov,

ako príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu: ,,Dvojgatáž",
umiestnenú na pozemku p.č. CKN 8729 v k. ú. Klokočov. Uvedeným dňom bo|o zaéate
spojené izemné a stavebné konanie. Zahájenie konania oznámil účastníkom konania a
dotknutým orgánom dňn28.5.2020 s tým, Že ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním
nariadil na 24.6.2020. Známym účastníkom konania bolo oznámenie doručené adresným
spôsobom, neznámym účastníkom konania veľejnou vyhláškou. Námietky ani pripomienky
zo strany účastníkov konania neboli k stavbe vznesené.

Stavebný úrad spojil podľa ust. $ 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby
so stavebným konaním. Pľedložená Žiadosť bola pľeskúmaná z hľadísk uvedených v $$ 37' 62
a 63 stavebného zĺĺkona. Bolo zistené, že umiestnením auskutočnením stavby ajej budúcim
uŽívaním nie sú a ani nebudú ohĺozené práva a opľávnenezáujmy účastníkov konania.

Dokumentácia spĺňa zékladnépožiadavky na stavby stanovené $ 43d a $ 47 stavebného
zékona.

Stavebný úrad v pľiebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by branili povoleniu stavby.

PoUčľľrn
Podľa $ 53 a 54 zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

moŽno pľoti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na obec
Klokočov.

Toto rozhodnutie nie je moŽné preskúmať súdom podl'a zétkona č. 9911963 Zb. občiansky
súdny poriadok v zneni zákona č,. 42412002 Z.z., pokiaľ nebol vyčeľpaný ľiadny opravný
prostľiedok.

sKÁ

(
Jana Foláinová

staľostka obce
4

k

Doručuje sa účastníkom konania:
1. Milan Belko, Klokočov
2. Monika Belková, Klokočov
3. ondrej Hlavko, Klokočov
4. Ing. Ján Červeník, Tuľzovka,
5. Veronika Godišková, Klokočov
6. Pavol Godiška, Klokočov,
7. Richard Godiška, Klokočov,

Dotknuté orgány :

1. Stredoslovenská distľibučná a. s. Ži|ina,Pľi Rajčianke292718
2. okĺesný úľad, Pozemkovy a lesný odbor, Čadca, Palárikova č. 95
3. okľesný úľad, odbor starostlivosti o ŽP Čadca, Palĺíľikova 9l
4. obec Klokočov, starosta obce
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ostatným účastníkom konania sa ľozhodnutie doručuje v súlade s ustanovením $ 26
ods.2) zákona č. 7llt967 Zb. o spľávnom konaní veľejnou vyhláškou, r.yvesením rozhodnutia
na dobu 15 dní na úľadnej tabuli obecného úradu v Klokočove.

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

VWESENE oŇa: /' ĺ^lĺ9 ZVESENE DNA:

Pečiatka a podpis oľgánu, kÍoný potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Pľíloha : sifuácia umiestnenia stavby

Správny poplatok v zmysle zÄkonač. t45ll995 Z.z.v platnomnrenĺ vo výške 30 EUR bol uhľadený.

Tel. 041/4358110, kI.12 - starostra

Tel' 04l/4358l10' kl. l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel. 04l/4358l l0' kl. l8 - učtáreň
Tel. 04l/43581l0, kl. 13 - matľika

Fax 041/4358338

Tel. 04l/4358l l0' kl. l7 - úsek
daní a polhohospodárstva

daĺre@klokocov.sk
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