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OBEC KLOKOCOV
023 22 l<Iokočov č. 962

YÝst. 494t2020ĺČa
výtavu,|e: čavajda

V Klokočove 18.6.2020

STAVEBNÉ PovoLENIE

Stavebník:
Adresa:

Michal Gunčaga
olešná

v zasfupení JUDľ. Janou Hanulákovou, DiS., advokátkou so sídlom Raková 702,
Advokátska kancelária Čadca, Matičné nĺĺmestie t427 podal návrh na vydanie stavebného
povolenia pre stavbu 

',Rodinný 
dom" v spojenom územnom a stavebnom konaní.

obec Klokočov, ako príslušný stavebný urad podl'a $ ll7 zál<ona č. 5011976 Zb.
o územnom plĺĺnovaní a stavebnom poriadku /stavebný zžl<onl v zneni neskoľších pľedpisov,
pľerokoval žiadosť stavebníka podľa podl'a $$ 37,39a,62 a 63 stavebného zákona
v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti ľoďrodol takto:

Stavba:

,rRodinný domĺ'

na pozemkoch p.č. C_KN 8394,839512 v k.ú. Klokočov sa podľa $ ó6 stavebrrého zákona

povoltuje.

Popis stavby:

Pľojektová dokumentácia rieši stavbu rodinného domu. Novostavba RD bude
j ednopodlažná, nepodpivničená, s valbovou stľechou.

Zásobovanie pitnou vodou bude vodovodnou prípojkou z novovybudovanej vŕtanej
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 elektrickou pľípojkou z jestvujúcej NN siete.



Technické údaje stavby:

obytná plocha:
Podlahová plocha :

Počet obytných miestností :

-2

192,42m2
86,16m2
5

objektová skladba povol'ovanej stavby:l. Rodinný dom

J.o!o1o_ana prípojka s napojením na novovybudovanú vŕtanú studňuElektrická prípojka NN
Kanalizačná prípojka s napojením na nepľiepustnú Žumpu
Spevnené plochy
Oplotenie

Pľe umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienlĺy:
l'Stavba bude umjestnená na pozemkóch p.č. i-Ňí:q4,8395/ž vk.ú. Klokočov, podľasituácie, ktoľá je súčast'ou po a tvoŕĺ pľílohu rozhodnutia.

2'Stavba bude uskut$1enri podl'a projektovej dokumentácie overenej stavebným úľadom

#l1ĺ"''?i"#]<onaní' 
Pľípadné ,^"ný nésmú byt' vykon ané bez pr",a"naarEúceho po'ol.niä

3'Pľi uskutočňovaní st3vby je potľebné dodržiavat'pľedpisy týkajúce sa bezpečnosti prácea technických zariadení a dbat' o ochĺanu zdtaviaosôb na stavenisku.

4'Počas výstavby budú dodrŽiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovaniestavieb v zmysle $ 48 stavebného zákona.

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

6'Stavba RD bude 
.umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby tvoriacej prílohurozhodnutia, od parc' č' CKN 8396 bude umiestnená vo vzdialenosti min. 9,060m, od telesamiestnej komunikácie min. 1 9,850m.

ĺ;Yĺľh?lĹiläľ;,,i'3*00m 
tvorí je uroveň podlahy prizemia RD, max. výška strešnej

8.Napojenie stavby na inŽinierske siete:
vodovod _ vodovodnou prípojkou z 

-novovybudovanej vrtanej studne, povol,uje príslušnývodohospodársky orgán obécKlokočov, ni zák|adeŽiädosti stavebníka,
splašková kanalizácia_kanalizačnou prrpojkou 

' 
nupoi.rrĺm na nepriepustnú žumpu,elektľická energia_elektrickou p'ĺpoiĹoí |:..oň:,i*i NN '*ľ" o;ära pľojektovejdokumentácie, súhlas vydala Stiedoslovenskä Jĺ'iŕiĹuÉ"e u. ,.--ťrlišJ,*oĺu to.t .2020,č. 430 01257 43 -27, stavebník je povinny ..sp.Ŕouui foo.ĺ"oLy súhlasu.

9.Vstup na stavebný pozemok bude z jestvujúcej obecnej cesty.

l0'Stavebník pred začatim stavebných . W?c zabezpečí' pľesné vytýčenie všetkýchpodzemných vedení azarladení, ich prípádnĺ ächranu poär'u platných norieĺn a predpisov zaodbomého dozoru ich správcov.
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1l.odpad vzniknutý počas rea|izácie stavebných pľác vrátane prebytočnej zeminy zo

základovej konštrukció likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku kolaudácii stavby je

stavebník povinný dokladovať mnoŽstvo vzniknutého odpadu azákoĺlrý spôsob jeho

likvidácie.

t2.Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka, zaústené budú do

vsakovacieho zariadenia tak, aby nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach.

l3.Stavebník je povinný počas rcďliztrcie stavby v zmysle $ 46d stavebného zákona viesť

stavebný denník a tento pľedloŽiť stavebnému uradu pri kolaudácii stavby.

l4.Stavebník je povinný počas rcďrizéĺcie stavby udľŽiavať prístupovú komunikáciu

kstavenisku uô uýľ'ovujúcom technickom stave. Vprípade jej znečistenia je povinný na

vlastné naklady 
-previdzať jej okamŽité čistenie. V prípade poškodenia pľístupovej

komunikácie k stavenisku stavebnými stľojmi je povinný uviesť komunikáciu na vlastné

naklady a okamŽite do pôvodného technického stavu.

l5.Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom

dotknutých'stavbou bez súhlasu ich majitel'a, spľávcu, nepľimeľane neobmedzovať práva a

pľávom chľánené záujmy účastníkov stavebného konania

16.Na stavbu budú pouŽité stavebné výľobky, ktoré spĺňajú podmienky osobitných pľedpisov.

l7.Stavebník je povinný pred začatim stavby zabezpečiť jej vytyčenie pľávnickou alebo

fyzickou osobbu_oprávnenou vykonávať geogľaťrcké a kartografické činnosti, stavebník je

povinný predloŽiť slavebnému úradu doklad o vytýčení stavby pri kolaudácii stavby.

l8.Stavebník je povinný oznémiť stavebnému úľadu teľmín zaÓatia stavby.

l9.Stavba bude uskutočňovaná svoioomocne, stavebný dozor na stavbe bude vykonávať

Ing. Vladimír Golis, Čadca, í, ktoqý bude zodpovedať za odborné vedenie

uskutočňovania stavby.

20.Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodáľnosti

budov a o zmene a doplnení niektoých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby energetický

ceľtiťrkát vypracovaný opľávnenou osobou.

22.Stavebník je povinný rešpektovať podmienky vyjadrenia okľesného úľadu Čadca, odboru

starostlivosti o ŽP , č. oU-CA_ oszP-2020l005751-00 4 zo dňa29.4.2020 :

1. Stavbu RD situovať vo vychodnej časti predmetných parciel, čo najbližšie k pľístupovej

ceste /nie viac ako 20m od qýchodného okĺaja parciell.
2. Na nezastavanom zvyšku parcely nevysadzovať komeľčné trávnikové zmesi, zachovať

zachovať pôvodný tľávinno_bylinný porast, v prípade dosievania vysievať len lúčne zmmesi

bylín pôvódných pľe danú oblasť, aspoň ľaz ľočne kosiť a odstľaňovať pokosenú biomasu.

3. Pri'vegeta8nyci úpľavách nepouŽívať iĺvázne a nepôvodné druhy drevín a rastlín ako sú

nupr. ,.rňu.h pálkový, javorovec jaseňolistý, pajaseň Žliazkatý, pohankovec japonský, astľa

novobelgická á novoanglicm' okľasné javory, čeľešne, magnólie, tÚe, cyprušteky a pod.

4. Na vegetačné úpľavý pľednostne využiť ovocné stromy a pôvodné dreviny pľe danú oblasť

ako sú *p'. 
'*'ôk 

obýeajn1ĺ, jedľa biela, buk lesný, lipa malolistá, lipa vel'kolistá, bľest

hĺabolistý, javoľ mliečny, javoľ hoľský.
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5' Na komínové teleso objektu namontovať mľeŽu o vel'kosti oka maximálne 5x5cm z dôvoduzamedzeniaprístupu pre nočné Živočíchy /sovy a pod./.
6' Prebytočnú výkopovú zeminu neukladat'- do alúvií miestnych tokov a na podm áčanelokality, aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národnéhovýznamu,
7' odpad vzniknutý pri stavebných prácach odviezť a zlikvidovat'v zmysl e ZékonaNR SR č.313/2016 Z.z. o odpadoch.

23.Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: C_KN 8394 - TTP

Stanovisko k pripľavovanému zámeruĺtaiffiľ:äĺi'J:ľpôde v k. ú. Klokočov, vzastavanom izemí obce pod vÍstavbu RD- Y{qď okĺesný riľäa, poze-k;"ý a lesný odbor,Čadca pod č. j. oU-CA- PLo!-žO2OI007913-0O2, dňa 8.6.2020.

Pľojektovú dokumentáciu vypľacoval:
Ing. Stanislav Kočiš, Košice,

Námietky zo strany účastníkov konania ako aj dotknutých orgtínov neboli v konanívznesené, pripomienky boli akceptované a sú preämetom podmieňok pre umiestnenie auskutočnenie stavby .

Stavba nesmie byť začatápokiaľ stavebné povolenie nenadobudne pľávoplatnosť v zmysle
$ 52 ods' 1 zákona č' 7'l/1967 Zb. o spľávnom konaní. Stavebné povolenie stráca platnost, akdo dvoch ľokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatn*ii n.uolá stavba začatá- $ 67 ods. 2stavebného zákona.

odôvodnenie
Stavebný iradzahájil konanie na zĺíklade Žiadosti stavebníka . Zahájeniekonania oznámilúčastníkom konania a dotknutým orgánom s tým, Že ústne konanie spojené s miestnymzisťovaním nariadil na 17.6.2020. Ziarnym účastnikom konania bolo oznrĺmenie doručenéadresným spôsobom, neznámym účastníkom konania veľejnou vyhláškou. Námietky zostľany účastníkov konania ako aj dotknutých orgánov neboli u Lon*i vznesené, pripomienkyboli akceptované a sú predmetom podmienok p'ä u-ĺ.Jn.nie a uskutočnenie stavuy .

Stavebný úľad spojil podľa ust. $ 39a stavebného zákonakonanie o umiestnení stavby sostavebným konaním, na.kol'ko boli splnené podmienty p.. spojenie konanĺ. Predloženážiadosť bola preskúmaná z hl'adísk uvedených ' ss :7 62 a 63 stavebného zákona. Bolozistené, Že umiestnením a uskutočnením stavby aiäj uuáĺcim užívaním nie sú a ani nebudúohľozené práva a opnívnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia spĺňa zá1ľ.ladné poŽiadavky na stavby stanovené $ 43d a $ 47 stavebnéhozitkona.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoľé by bránili povoleniu stavby.
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PoUčENIE
Podľa $ 54 zakona č. 7111967 Zb. o správnom konaní pľoti tomuto rozhodnutiu možno

podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňajeho doručenia na obec Klokočov.
V zmysle $ 47 ods. 4 zák. č. 7111967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie pľeskúmateľné
súdom až po vyčeľpaní ľiadneho opravného pľostriedku.

Rr-

(
ví

Jana Foldihová
staľostka obce

4

lí!oY

Doľučuje sa účastníkom konania:
l. Michal Gunčaga, olešná v zastúpení JUDr. Janou Hanulákovou, DiS.,

advokátkou so sídlom Raľová 702, Advokátska kanceléria Čadca, Matičné námestie
1427

2. Ing. Stanislav Kočiš, Košice,
3. Ing. Vladimír Golis, Čadca, ĺ
4. Roman Zmatek, Klokočov,

Dotknuté oľgány :

l. Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina, Pri Rajčiank e 292718
2. okĺesný úľad, Pozemkoqý a lesný odboľ, Čadca, Palárikova č. 95
3. okresný úľad, odboľ staľostlivosti o ŽP Čadca,Palárikova 9l
4. obec Klokočov, starosta obce

ostatným účastníkom konania sa ľozhodnutie doručuje v súlade s ustanovením $ 26
ods.2) zákona é. 7111967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením rozhodnutia
na dobu 15 dní na úradnej tabuli obecného úľadu v Klokočove'

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

VYVESENE DŇA: /?. e u ttt
ZVESENE oŇA:

Pečiatka a podpis orgánu, ktoľý potvľdzuje vyvesenie a zvesenie.

Pľfloha : situácia umiestnenia stavby

v
Tel. 041/43581 10, kl.l2 - starosia 04 58ll0'kl. l8-učtáreň
Tel. 04l/4358l l0' kl. 16 - kniŽnica Tel. 04l/4358l l0, kl. 13 - matrika

www.klokocov.sk Fax 041/4358338

zákona č. l45ll995 Z.z. v zrení vo 50 bol
Tel. 04 il kl. l7 - úsek
daní a polhohospodárstva

dane@klokocov.sk
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