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OBEC KLOKOCOV

023 zzKlokočov č.962
V Klokočove 6.8.2020

Yýst.666l2ozolču

Vybavuje: Čavajda

STAVEBNE POVOLENIE

Stavebník:
Adľesa:

Peter Cudrák
KIokočov

a

Mgr. Lenka Cudráková

podali návrh na vydanie stavebného povolenia pľe stavbu ,,Novostavba ľodinného

domu" v spojenom územnom a stavebnom konaní.
obec Klokočov, ako pľíslušnýstavebný úrad podl'a $ l17 zákona č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku /stavebný zákonl v zneni neskoľšíchpredpisov,
prerokoval žiadosť stavebníka podľa podl'a $$ 37,39a,62 a 63 stavebného zäkona
v spojenom územnom a stavebnom konaní a po pľeskúmanížiadosti rozhodol takto:
Stavba:

,rNovostavba ľodinnéhodomu'o
na pozemkoch p.č. C_KN 5998, 5999, 6000/1 v k.ú. Klokočov sa podľa $
zákona

66

stavebného

povol'uje.
Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši stavbu rodinného domu. Novostavba RD bude pľízemná,
nepodpivničená, s valbovou strechou.
verejného vodovodu,
Zásobovanie pitnou vodou bude vodovodnou prípojkou
je
pľípojkou
ľiešenékanalizačnou
s napojením na verejnú kanalizáciu,
odkanalizovanie
dažďove vody budú odvedené do trativodu na pozemku stavebníka, elektrická eneľgia bude
napojená elektľickou prípojkou zjestvujúcej I.IN siete. Pľedmetom stavby je samostatne
stojaci objekt garáže a objekt oplotenia.

z
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Technické údaj e stavby:
obytná plocha:
Podlahová plocha :
Počet obýných miestností :

225,40m2

7l,7Im2
4

objektová skladba povol'ovanej stavby:
So 01 - Rodinný dom
So 02 - Garáž
So 03 - Elektľická prípojka

so

04
So 05
SO 06

- Kana|izačná prípojka
- Vodovodná prípojka

-

Oplotenie

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujútieto podmienky:
l.Stavba bude umiestnená na pozemkoch p.č. c-KN 5998, 5999, 6000/1 v k.ú. Klokočov,
podľa situácie, ktoľá je súčast'ouPD a tvoľíprĺlohu ľozhodnutia.
2.Stavba bude uskutočnená podľa pľojektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byt' vykonané bez pľedchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.

3.Pri uskutočňovaní stavby je potľebnédodľžiavat' predpisy týkajúce sa bezpečnosti pľáce
a technických zariadení a dbať o ochľanu zdtavia osôb na stavenisku.
4.Počas výstavby budú dodľžiavanévšeobecné technické poŽiadavky na uskutočňovanie
stavieb v zmysle $ 48 stavebného zákona.
5.Stavba bude dokončená do S-tich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.

RD bude

umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby tvoriacej prílohu
rozhodnutia, od parc. č. CKN 5997 bude umiestnená vo vzdialenosti min.5,113m, od
miestnej komunikácie min. 1 6,058m.

6.Stavba

tvorí úroveň podlahy pľízemiaRD, max. výška strešnej
+5,885m,
max. výška stavby gaúžeod podlahy prizemiabude + 3,989m.
konštľukcie bude
7.Výškové pomeľy: +_0,000m

8.Napojenie stavby na inžinieľske siete:
vodovod - vodovodnou prípojkou z obecného vodovodu,
splašková kanalizácia-kanalizačnou prípojkou s napojením na verejnú kanalizáciu v
správe SEVAK Žilina, záväzne stanovisko vydané 2I.ll.20l9, pod č. 019033948,
stavebník je povinný rešpektovať podmienky záväzného stanoviska,
elektrická energia_elektľickou prípojkou zjestvujúcej NN siete podľa projektovej
dokumentácie, súhlas vydala Stľedoslovenská distribučná a. s. Žilina, dňa 25.9.2019,
č. 430 0l l8999, stavebník je povinný ľešpektovat' podmienky súhlasu.
9.Vstup na stavebný pozemok bude z jestvujúcej štátnej cesty.

lO.Stavebník pľed zaéatímstavebných pľác zabezpeči pľesnévytýčenie všetkých
podzemných vedení azariadení, ich pľípadnúochranu podl'a platných noľiem a predpisov.za
odbomého dozoru ich správcov.
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1 l.odpad vzniknutý počas rea|izácie stavebných prác vľátane pľebytočnejzeminy zo
základovej konštľukcie likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku kolaudácii stavby je
stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu azákowý spôsob jeho

likvidácie.

IZ.Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka, zaústenébudú do
na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody na susedných
nehnuteľnostiach.

tľativodu

l3.Stavebník je povinný počas rea|izácie stavby v zmysle $ 46d stavebného zákona viest'

stavebný denník a tento pľedloŽiťstavebnému úľadu pľi kolaudácii stavby.

l4.Stavebník je povinný počas ľealizácie stavby udrŽiavať pľístupovúkomunikáciu
vo vyhovujúcom technickom stave. V prípade jej znečistenia je povinný na
vlastné náklady prevádzať jej okamžitéčistenie. V prípade poškodenia prístupovej
komunikácie k stavenisku stavebnými stľojmi je povinný uviesť komunikáciu na vlastné
náklady a okamžite do pôvodného technického staw.
k stavenisku

l5.Stavebnými pľácami nezasahoväť do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom
dotknutých stavbou bez súhlasu ich majitel'a, spľávcu, nepľimerane neobmedzovať pténa a
právom chľánené záujmy účastníkovstavebného konania
16.Na stavbu budú pouŽité stavebné výľobky, ktoré spĺňajúpodmienky osobitných pľedpisov.

l7.Stavebník je povinný pľed začatímstavby zabezpečiťjej vytýčenie pľávnickou alebo
szickou osobou oprávnenou vykonávať geografické a kaľtogľafickéčinnosti, stavebník je
povinný predložiť stavebnému úľadudoklad o vytýčenístavby pri kolaudácii stavby.
18.Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

l9.Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne, stavebný dozor na stavbe bude vykonávať
Ing. Peteľ Machovčák, Staškov ktoý bude zodpovedať za odborné vedenie
uskutočňovania stavby.

20.Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 55512005 Z.z' o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektoých zákonov predložiťku kolaudácii stavby eneľgetický
ceľtiťrkát Vypracovaný opľávnenou osobou.
21.Stavebník je povinný rešpektovat'podmienky vyjadrenia okľesného úľaduČadca, odboru
starostlivo s ti o ŽP, č. oU-CA- osZP -202Ol00 8 9 5 8 -0 0 2 zo dňa'8.7 .2020 :
-stavbu umiestniť čo najbliŽšie k prístupovej ceste,
-vegetačné úpravy okolia stavby zrealizovať z pôvodných /domácich/ druhov drevín a ľastlín,
nepoužívaťinvázne druhy dľevín a rastlín ako sú napľ. : sumach pálkový, javoľovec
jaseňolistý, pajaseň že|iezkatý, pohánkovec japonský, astľa novobelgická, astľa novoanglická,
atď.,
-nezastavané časti pozemkov aspoň tazročne kosiť a odstľaňovať pokosenú biomasu,
-na komínovételeso objektu namontovať mrežu o vel'kosti oka maximálne 5x5 cm z dôvodu
zamedzeniapľístupu pre nočnéživočíchy/sovy apod.l,
-prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúviímiestnych tokov a podmáčanélokality,
aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov euľópskeho alebo národného významu.

-422.Stavebník je povinný rešpektovať podmienky záväzneho stanoviska, vydaného okľesným
úradom Čadca, odboľom cestnej dopľavy a pozemných komunikácií č. OU-CA-OCDPK20201002778 zo dňa 4.2.2020.

23.Stavebník je povinný ľešpektovaťpodmienky Rozhodnutia o zvláštnom uŽivaní pozemnej
komunikácie III. tľiedy, vydaného okľesným úradom Čadca, odborom cestnej dopravy a
pozemných komunikácií č. OU-CA-OCDPK-2 020 l 0027 7 9 zo dťta l 3 .2.2020.
24.Stavebník je povinný rešpektovať podmienky stanovísk Správy ciest ŽSK, Zélvod Kysuce,
Čadca č. OO6|2020/SAUCCA-52 zo dŤn 7.2.2020 k zriadeniu prípojok na inžinierske siete a
stanoviska č.006|2020/SAUCCA-24 zo dňa 20.1 .2020 k vjazdu.

25.Nakoľko predmetným pozemkom , mimo navrhovanú stavbu RD vedie vodovodná
pľípojka,stavebník ľešpektuje existenciu vodovodnej prípojky na svojom pozemku, počas
rea|izácie objektu oplotenia zabezpečívytýčenie vodovodnej prípojky a objekt oplotenia bude
realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu prípojky.
26.Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozeľhkov: C-KN 5998 - orná pôda
C-KN 5999 - oľná pôda
C-KN 6OOO/1.TTP
Stanovisko k pripľavovanému zámeru na pol'nohospodáľskej pôde v k. ú. Klokočov,
v zastavanom územíobce pod výstavbu RD vydal okľesný úľad,Pozemkový a lesný odboľ,
Čadca pod č. j. OU-CA- PLo I -2O2Ol008 976-00 2, dňa 29 .6.2020.

Projektovú dokumentáciu vypľacoval:
Ing. Peter Machovčák, Staškov

Námietky zo strany účastníkovkonania ako aj dotknutých orgánov neboli v konaní
vznesené, pripomienky boli akceptované a sú pľedmetom podmienok pre umiestnenie a
uskutočnenie stavby

.

Stavba nesmie bý začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne pľávoplatnosť v zmysle
$ 52 ods. l zákonač,.7111967 Zb. o správnom konaní. Stavebné povolenie stráca platnosť ak
do dvoch rokov odo dňa nadobudnutiajeho pľávoplatnosti nebola stavba začatá - $ 67 ods. 2
stavebného zákona.

odôvodnenie

Stavebný úrad zahájil konanie na základe žiadosti stavebníka. Zahájenie konania oznámil
účastníkomkonania a dotknutým oľgánom s tým, Že ústne konanie spojené s miestnym
zisťovaním nariadil na 5.8.2020. Známym účastníkomkonania bolo oznámenie doručené
adresným spôsobom, neznámym účastníkomkonania verejnou vyhláškou. Námietky zo
stľany účastníkovkonania ako aj dotknutých orgánov neboli v konaní vznesené, pripomienky
boli akceptované a sú predmetom podmienok pre umiestnenie a uskutočnenie stavby .
Stavebný úrad spojil podl'a ust. $ 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so
stavebným konaním, nakoľko boli splnené podmienky pre spojenie konaní. Predložená
Žiadosť bola pľeskúmaná z hl'adísk uvedených v $$ 37, 62 a 63 stavebného zákona. Bolo
zistené, že umiestnením a uskutočnenímstavby a jej budúcim uŽívaním nie sú a ani nebudú
ohrozené práva a opľávnené záujmy účastníkovkonania.
Dokumentácia spĺňa základné požiadavky na stavby stanovené $ 43d a $ 47 stavebného
zákona.
J
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoľéby bľánili povoleniu stavby.
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PoUČENIE

Podľa $ 54 zákona č. 7111967 Zb. o spľávnom konaní pľoti tomuto ľozhodnutiu moŽno
podat'odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doľučeniana obec Klokočov.
V zmysle $ 47 ods. 4 zák. č,.7111967 Zb. v p|atnom znení je toto ľozhodnutie preskúmatel'né
súdom až po vyčeľpaníľiadneho opravného prostriedku.

sÍ,ľU
ĺ

Jana Foldinová
starostka obce

L

obec

Doručuje sa účastníkomkonania:
l. Peter Cudľák, Klokočov,
2. Mgľ. Lenka Cudráková, Staškov
3. Ing. Peter Machovčák, Staškov
4. Spľáva ciest ŽSK Žilina,ZávodKysuce Čadca, A. Hlinku 2621
5. Juľaj Kocián, Klokočov, '
6. Ing. Iveta Kociánová, Klokočov.
7. Anna Mudľíková, Klokočov
,

Dotknuté orgány
l

.

2.
3.
4.
5.
6.

:

Stľedoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčiank e 292718
okľesný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Čadca, Palárikova č. 95
SeVaK a. s. Zi|ina' Bôrická cesta 1960
okľesný úľadČadca, odboľ cestnej dopravy apozemných komunikácii, Paláľikova
okĺesný úrad, odboľ starostlivosti o ŽP, Čadca, Palárikova č. 9l
obec Klokočov, starosta obce ,

9l

ostatným účastníkomkonania sa rozhodnutie doručuje v súlade s ustanovením $ 26
ods.2) zákonač.7ll1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením rozhodnutia
na dobu 15 dní na úľadnejtabuli obecného úradu v Klokočove.
Toto ľozhodnutie musí byt vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doľučenia.

0e 0{.

VYVESENE DŇA

ulo

ZVESENE DNA:

Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Príloha : situácia umiestnenia stavby
Tel.04

v
10,

zákona č. 145l|995 Z.z. v

kl.l2 - starosta

kniŽnica
www.klokocov.sk

Tel.04l/4358ll0'kl. 16-

Tel. 04ll4358l l0' kl. l8

znení vo

-

učtáreň

Tel.04ll4358ll0,kl. l3-matrika
Fax 041/4358338

80 EUR bol
el.
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0,
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daní a polhohospodárstva
dane@klokocov.sk
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