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OBEC KLOKOCOV
023 22 Khokočov č. 962

Výst. 318/2020ĺČa
Vybavuje: čavajda

V Klokočove 1l.3.2020

STAVEBNE POVOLENIE

Stavebník:
Adľesa:

Mgľ. Zdenka Neckáľová
Klokočovr.

podala Žiadosť o vydanie stavebhého povolenia na stavbu ,,Stavebné úpľavy rodinného domu
č. s. 691" v spojenom územnom a stavebnom konaní.

obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný úrad podl'a $ l17 zékona é. 5011976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poľiadku /stavebný zákonl v znení neskorších predpisov, prerokoval Žiadosť
stavebníka podl'a podľa $$ 37' 39a, 62 a 63 stavebného zétkona v spojenom územnom a stavebnom
konaní a po pľeskúmaní žiadosti ľozhodol takto:

Stavba:

,rStavebné úpravy rodinného domu č. s.69l'6ó

na pozemkoch p.č. CKN 396/l,39612,39812,398ll,395,39613 v k.ú. Klokočov sa podl'a
stavebného zálkona

$66

povoltuje.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia stavby rieši Stavebné úpľavy rodinného domu č. s.69l. Rodinný
dom bude jednopodlažná stavba, podpivničená, s obytným podkĺovím, zastľešená sedlovou stľechou s
polvalbami, súčastbu stavby bude samostatne stojaci objekt garéňe so skladom, ktoľá bude prízemná ,
s časti podpivničená s pultovou strechou. RD bude napojený na novovybudovanú vŕtanú studňu,
jestvujúcu elektrickú prípojku, kanalizačnou pľípojkou na novovybudovanú nepriepustnú Žumpu, vody
zo stľešnej konštľukcie stavby budú odvedené do vsakovacej jamy na pozemku stavebníka tak, aby
nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach.
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objektová skladba povol'ovanej stavby:
So _ 01 Stavebné úpravy ľodinného domu č. s. 69l
So - 02 GaráŽ a sklad.
So _ 03 Kanalizačná prípojka s napojením na novovybudovanú nepiepustnú žumpu

Vodovodná prípojka s napojením na novovybudovanú vŕtanú staudňu
Jestvujúca NN prípojka
odstľánenie drevených hospodaľskych stavieb, pivnica, spevnené plochy, oplotenie,
úpravy terénu, úpľava jestvujúcej pivnice.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

l.Stavba bude umiestnená na na pozemkoch p.č. C-KN 396ll, 39612, 39812, 398ll, 395, 39613
v k.ú. Klokočov, podľa situácie, ktoľá je súčasťou PD a tvorí prílohu ľozhodnutia.

2.Stavba bude uskutočnená podl'a pľojektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom
konaní. Pľípadné zmeÍ|y nesmú byt'vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

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

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

5.Stavba bude dokončená do 3_och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto ľozhodnutia.

6.Polohové pomery: stavba bude umiestnená podl'a situácie umiestnenia stavby tvoriacej neoddeliteľnú
súčasť rozhodnutiavo vzdialenosti 5,0lm od miestnej komunikácie,7,34m od od hranice s parc. č.

CKN 390, objekt garéže a skladu bude umiestnený vo vzdialenosti min. l,50m od hranice s paľc. č.

CKN 399, 3,57m od hranice s paľc' č. CKN 400.

7.Výškové pomery: +_0,000m tvorí úľoveň podlahy prízemia, max. výška strešnej konštrukcie RD
bude +7,l85m, u garáŽe a skladu +2,950m.

8.Napojenie stavby na inŽinierske siete:
stavba bude napojená :

Vodovodná pľípojka s napojením na novovybudovanú vŕtanú studňu, povoľuje príslušný
vodohospodáľsky orgán, obec Klokočov na zák|ade Žiadosti stavebníka,
Kanalizačná prípojka s napojením na novovybudovanú nepriepustnú žumpu,
Jestvuj úcu elektľickú prípoj ku.

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

lO.odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác vrátane prebytočnej zeminy zo zák|adovej
konštrukcie likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku kolaudácii stavby je stavebník povinný
dokladovať mnoŽstvo vzniknutého odpadu azákonný spôsob jeho likvidácie.

ll.Dďďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka, zaústené budú do vsaku na
pozemku stavebníka tak aby nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach, stľešná konštrukcia
bude opatľená účinnými zachytávačmi snehu.
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12.Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle $ 46d stavebného zétkonaviesť stavebný
denník a tento pľedloŽiť stavebnému úradu pľi kolaudácii stavby.

l3.Stavebník je povinný počas realizácie stavby udrŽiavať prístupovú komunikáciu k stavenisku vo
vyhovujúcom technickom stave. V prípadejej znečisteniaje povinný na vlastné náklady prevádzať jej
okamžité čistenie. V prípade poškodenia prístupovej komunikácie k stavenisku stavebnými strojmi je
povinný uviesť komunikáciu na vlastné nrĺklady a okamžite do pôvodného technického stavu.

l4.Stavebnými pľácami nezasahovať do vlastníckych, pľíp. iných pľáv k pozemkom dotknutých
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, spľávcu, nepľimeľane neobmedzovať ptáva a pľávom chľánené
záujmy účastníkov stavebného konania.

15.Na stavbu budú pouŽité stavebné výrobky, ktoľé spĺňajú podmienky osobitn''ých predpisov.

16.Stavebný úľad upúšťa od výýčenia stavby právnickou alebo fyzickou osobou opľávnenou
vykonávať geografické a kartogľafrcké činnosti, za priestorové vytýčenie stavby v súlade s
projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.

l7.Stavebník je povinný oználrr:jť stavebnému úradu termín začatia stavby.

l8.Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne, stavebný dozor na stavbe bude vykonávať František
Chľastina, Čadca, ] ktoý bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočňovania stavby.

l 9.Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: C_KN 39611,39612,39812,398/1' 39613
zastavané plochy a nádvoria.
c-KN 395 - záhrada

Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodĺáľskej pôdy natrvalo v k. ú. Klokočov vydal okľesný úľad,
Pozemkoý a lesný odbor, Čadca pod č. j. oU-CA-PLol-202olo03624-O02, dťra24.2.202}.

Pľojektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Maľirĺn Juľga, ARST s. r. o.' Podvysoká

Námietky ani pripomienky účastníkov konania neboli v konaní vznesené.

Stavba nesmie bý začatá pokial' stavebné povolenie nenadobudne pľávoplatnosť v zmysle $ 52
ods. 1 zákoĺač.7111967 Zb. o správnom konaní. Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch
ľokov odo dňa nadobudnutiajeho právoplatnosti nebola stavba začatá- $ 67 ods. 2 stavebného zákona.

odôvodnenie
Stavebný inad zahájil konanie na zék|ade Žiadosti stavebníka, ktoru predloŽil Miľoslav Neckáľ,

Klokočov ' V pľiebehu konania nazáklade pľedloženej kúpnej zmluvy č.v49l2l2019
zo dt:a 3.t2 2019 uzatvoľenej medzi Miľoslavom Neckáľom, bytom Klokočov a Mgr.
Zdenkou Neckárovou, bytom Klokočov . došlo k zmene stavebníka na Mgr. Zdenku
Neckárovú. Zahájenie konania stavebný úľad oznámil účastníkom konania dňa 2" 8.2019 s tým, že
ústne konanie spojené s miestnym zist'ovaním nariadil na 28.B.20l9. Znétmym účastníkom konania
bolo oznámenie doručené adresným spôsobom, neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou.
Námietky ani pľipomienky účastníkov konania neboli v konaní vznesené. Stavebný úľad spojil podl'a
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u't. 5 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním, nakol'ko boli
splnené podmienky pre spojenie konaní. Pľedložená žiadosť bola preskúmaná z hl'adísk uvedených v
$$ 37, 62 a 63 stavebného zékona. Bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby a jej budúcim
uŽívaním nie sú a ani nebudú ohľozené ptávaa opľávnené zaujmy účastníkov konania.

Dokumentácia spĺňa zák|adnépožiadavky na stavby stanovené $ 43d a $ 47 stavebného zékoĺa.
Stavebný úľad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bľánili povoleniu stavby.

PoUčENIE
Podl'a $ 54 zárkona č,. 7111967 Zb. o správnom konaní pľoti tomuto ľozhodnutiu moŽno podať

odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na obec Klokočov.
V zmysle $ 47 ods. 4 zék. č.7111967 Zb.v p|atnom znení je toto rozhodnutie pľeskúmateľné súdom aŽ

po vyčeľpaní ľiadneho opravného prostľiedku.

t'

/ --,' /)

Jana Foldinová
starostka obce

Doručuje sa účastníkom konania:
1. Mgľ. ZdenkaNeckĺĺľová, Klokočov, ;

2. Ing. Maľian Jurga, ARST s. r. o.' Podvysoká
3. Fľantišek Chĺastina, Čadca,

Dotknuté oľgány :

1. okresný úľad, Pozernkovy a lesný odbor, Čadca, Palárikova č. 95
2. obec Klokočov, staľosta obce

ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2)
zékoĺa é.7111967 Zb. o spľávnom konaní veľejnou vyhlaškou, vyvesením ľozhodnutia na dobu 15 dní
na úľadnej tabuli obecného úľadu v Klokočove.

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

VWESENE DŇA ///. ZVESENE oŇR:

Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Pľíloha : situácia umiestnenia stavby

Správny poplatok v zmysle zákonač. l45/l995 Z.z. v p|atnom znení vo ýške 80 EUR bol uhradený

Tel. 04l/4358l l0' kl.l2 - starosĺa
Tel.04l/4358ll0' kl' l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel' 04l/4358l l0' kl. l8 - učtáreň
Tel. 041/4358110, kl. l3 - matrika

Fax 041/4358338

Tel. 04l/4358l l0, kl' l7 - úsek
danĺ a polhohospodáľstva

dane@klokocov.sk
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