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OBEC KLoKoČov
023 22 Klokočov č. 962

YÝst.229ĺ2ozolČa
Vybavuje : Cavajda

V Klokočove 20 ,5,2020

STAVEBNE POVOLENIE

Stavebník:
Adľesa:

Peteľ Pinček a Jaroslava Pinčeková
Gbel'any,

podali návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,Rodinný dom" v spojenom
územnom a stavebnom konaní.

obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný úľad podl'a $ ll7 zákonač.50llr976Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poľiadku /stavebný zákon/ v znení neskoľších predpisov, preľokoval Žiadost'
stavebníka podl'a podl'a $$ 37' 39a, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom
konaní a po pľeskúmani Žiadosti rozhodol takto:

Stavba:

''Rodinný 
dom"

na pozemku p'č. C_KN 3560 v k.ú. Klokočov sa podľa $ 66 stavebného zákona

povol'uje.

Popis stavby:

Projektová dokumentácia ľieši stavbu rodinného domu. Novostavba RD bude ptízemná, s obytným
podkľovím, nepodpivničená' so sedlovou strechou.

Zásobovanie pitnou vodou bude vodovodnou prípojkou Z novovybudovanej vrtanej studne,
odkanalizovanie je ľiešené kanalizačnou prípojkou s napojením na nepriepustnú Žumpu, daŽd'ové vody
budú odvedené do vsakovacej jamy na pozemku stavebníka' elektrická energia bude napojená
elektľickou prípojkou z jestvujúcej NN siete.



Technické údaje stavby:

obytná plocha:
Podlahová plocha :

Počet obytných miestností
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57,80m2
86,00m2
J

objektová skladba povol'ovanej stavby:
l ' Rodinný dom
2. Vodovodná prípojka s napojením na novovybudovanú vrtanú studňu
3. Elektrická prípojka NN
4. Kana|izačná prípojka s napojením na nepriepustnú Žumpu

Pľe umiestnenie a uskutočnenie stavby sa uľčujú tieto podmienky:
l'Stavba bude umiestnená na pozemku p'č. C_KN 3560 vk'ú' Klokočov, podl'a situácie, ktorá je
súčast'ou PD a tvoľí prílohu ľozhodnutiB.

2.Stavba bude uskutočnená podľa pľojektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom
konaní. Prípadné Zmeny nesmú byť vykonanebez pľedchádzajúceho povolenia stavebného úľadu.

3.Pľi uskutočňovaní stavby je potľebne dodľŽiavat' pľedpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbat'o ochľanu zdravia osôb na stavenisku.

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

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

6.Stavba RD bude umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby tvoriacej prílohu ľozhodnutia, od
paľc. č. CKN 3559 bude umiestnená vo vzdialenosti min. 2,300m, od telesa št. cesty min. l5,000m, od
miestneho toku min. 12,500m.

7.Výškové pomery: +-0,000m tvorí je úroveň podlahy pľízemia RD, max. výška strešnej konštrukcie
bude +6,400m.

8.Napojenie stavby na inŽinieľske siete:
vodovod _ vodovodnou pľípojkou z novovybudovanej vrtanej studne, povol'uje príslušný
vodohospodáľsky orgán obec Klokočov, na základe Žiadosti stavebnĺka,
splašková kanalizácia_kanalizačnou pľípojkou s napojenĺm na nepriepustnú Žumpu,
elektrická eneľgia_elektľickou pľípojkou z jestvujúcej ].IN siete podľa projektovej dokumentácie,
súhlas vydala Stredoslovenská distľibučná a. s. Ži|ina, dťta 4.9.2Ol9, č. 430 0l l7908.

9.Vstup na stavebný pozemok bude z jestvujúcej štátnej cesty

10.Stavebník pred zač,atim stavebných prirc zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení
a zariadeni, ich pľípadnú ochľanu podl'a platných noriem a pľedpisov za odborného dozoru ich
spľávcov.
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ll.odpad vzniknutý počas rea|izácie stavebných prác vrátane pľebytočnej zeminy zo základovei
konštľukcie likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku kolaudácii stavby je stavebník povinný
dokladovať mnoŽstvo vzniknutého odpadu a zékoĺlný spôsob jeho likvidácie.

|2.Dažďové vody zo stavby budú likvidovane na pozemku stavebníka, zaústene budú do vsakovacej
jamy tak, aby nespôsobovali škody na susedných nehnutel'nostiach.

13.Stavebník je povinný počas rea|izácie stavby v zmysle $ 46d stavebného zákona viest'stavebný
denník a tento predloŽit'stavebnému úradu pľi kolaudácii stavby.

l4.Stavebník je povinný počas reaIizácie stavby udľŽiavat' pľístupovú komunikáciu k stavenisku vo
vyhovujúcom technickom stave. V pľípadejej znečisteniaje povinný na vlastné náklady pľevádzat'jej
okamŽité čistenie. V pľípade poškodenia prístupovej komunikácie k stavenisku stavebnými stľojmi je
povinný uviesť komunikáciu na vlastné náklady a okamŽite do pôvodného technického stavu.

l5.Stavebnými pľácami nezasahovat'do vlastníckych, príp. iných pľáv k pozemkom dotknutých
stavbou bez súhlasu ich majitel'a' spľávcu, nepľimeľane neobmedzovat' ptáva a právom chľánené
záujmy účastníkov stavebného konania

l6.Na stavbu budú použité stavebné výľobky, ktoré spĺňajú podmienky osobitných pľedpisov.

17'Stavebník je povinný pľed zaéatim stavby zabezpeéít' jej vytýčenie pľávnickou alebo fyzickou
osobou opľávnenou vykonávat' geografické a kartografické činnosti, stavebník je povinný pľedloŽit'
stavebnému úradu doklad o vytýčení stavby pri kolaudácii stavby.

l8.Stavebník je povinný oznámit'stavebnému úradu termín začatia stavby

l9.Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne, stavebný dozoľ na stavbe bude vykonávat' Ing. Ján
Vojtek, Čadca, ., ktorý bude zodpovedat'za odborné vedenie uskutočňovania stavby.

20'Stavebník je povinny v zmysle zákona č, 55512005 Z.z. o energetickej hospodámosti budov
a o zmene a doplnení niektoqých zákonov pľedloŽiť ku kolaudácii stavby eneľgetický ceľtifikát
vypracovaný oprávnenou osobou.

2l.Y zmysle dohody medzi stavebníkom a obcou Klokočov na ústnom konanĺ dňa l3'5.2020, ktorej
znenieje uvedené v zápisnici zkonania, stavebník bude ľešpektovať existenciu obecného vodovodu na
pozemku p.č. C-KN 3560 v k.ú. Klokočov, idúceho krajom predmetného pozemku, umoŽní obci v
prípade poruchy vzniknutej na vodovode vstup na svoj pozemok za účelom odstľánenia poruchy s tým'
Že pozemok uvedie obec Klokočov na vlastné náklady do pôvodného stavu' obec Klokočov na
vlastné náklady vykoná pľávne úkony potľebné pľe zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. C-KN
3560 v k.ú. Klokočov z titulu existencie obecného vodovodu na ňom'

22.Stavebník je povinný ľešpektovat' podmienky vyjadľenia Slovak Telekom, a. s. Bratislava, zo dť:.a

I 9.8.2019.

23.Stavebník je
Závod Kysuce,

povinný ľešpektovat'podmienky stanoviska k vjazdu, vydaného Spľávou ciest ZSK,
Čadca, zo dťta lO.l2'2ol9' č. 0l0/20l9/SAUCCA-284.
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24'Stavebník je povinný ľešpektovat'podmienky záväzneho stanoviska k zľiadeniu vjazdu z cesty
IIl484 Turzovka_Klokočov' v ckm 37,072 zo dňa 17 '|.2020, č. oU-cA-oCDPK-2020l001787

25. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: C-KN 3560 - TTP
Stanovisko k pľipravovanému zámeru na PPF v k. ú. Klokočov vydal okľesný úľad, Pozemkový a

lesný odbor, Čadca pod č. j. OU-CA-PLOl -20201003938-002, dňa25.2.2020'

Pľoj ektovú dokumentáciu wpľacoval:
Ing. Ján Vojtek, Cadca,

Námietky zo strany účastníkov konania ako aj dotknutých orgánov neboli v konaní vznesené,
pľipomienky boli akceptované a sú predmetom podmienok pre umiestnenie a uskutočnenie stavby '

Stavba nesmie byt' začatá pokial' gtavebné povolenie nenadobudne pľávoplatnost' v zmysle $ 52

ods. l zákona č.7|11967 Zb. o správnom konaní. Stavebné povolenie stľáca platnost' ak do dvoch
rokov odo dňa nadobudnutiajeho právoplatnosti nebola stavba začatá - $ 67 ods. 2 stavebného zákona.

odôvodnenie

Stavebný úrad zahájil konanie na zák|ade Žiadosti stavebníka. Zahájenie konania oznámil
účastníkom konania a dotknutým orgánom s tým, Že ústne konanie spojené s miestnym zist'ovaním
naľiadil opakovane na 13.5.2020. Známym účastníkom konania bolo oznámenie doručené adresným
spôsobom' neznámym účastníkom konania veľejnou vyhláškou. Námietky zo strany účastníkov
konania ako aj dotknutých oľgánov 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, nakol'ko boli splnené podmienky pre spojenie konaní. PľedloŽená Žiadost'bola
preskúmaná z hľadísk uvedených v $$ 37, 62 a 63 stavebného zäkona. Bolo zistené, že umiestnením
a uskutočnením stavby ajej budúcim uŽívaním nie sú a ani nebudú ohľozené práva a opľávnené
záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia spĺňa zák|adne poŽiadavky na stavby stanovené $ 43d a $ 47 stavebného zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bľánili povoleniu stavby
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PoUČENIE

Podl'a $ 54 zákona č. 7111967 Zb. o spľávnom konaní proti tomuto ľozhodnutiu moŽno podat'
odvolanie v lehote l5 dní odo dňa jeho doručenia na obec Klokočov.
V zmysle $ 47 ods. 4 zák. č. 7l/1967 Zb. v platnom zneníje toto rozhodnutie preskúmatel'né súdom
až po vyčerpaní ľiadneho opravného pľostriedku.

i.r. Rlilr

(
Jana Foldihová

starostka obce

Doručuje sa účastníkom konanin:
1. Peteľ Pinček, Gbel'any
2. Jaroslava Pinčeková, Gbeľany ,
3. Ing. Ján Vojtek, Čadca,
4. Vladimíľ Hruška, Klokočov,
5. Správa ciest Žilinského samospľávneho kraja, Závod Kysuce Čadca, A. Hlinku 262l
6. SVP, š. p' , oZ Piešt'any' Spľáva povodia stľedneho Váhu I. Púchov, Nimnica I/97

Dotknuté orgány :

l . Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina, Pľi Rajčiank e 292718
2. okľesný úrad' Pozemkový a lesný odbor' Čadca, Palárikova č. 95
3. okľesný úľad Čadca, odboľ cestnej dopľavy a PK, Palárikova 9l
4. okľesný úrad Čadca, odbor staľostlivosti o ŽP, Palárikova 9l
5. Slovak Telekom, a. s. Bľatislava, Bajkalská 28
7. obec Klokočov, starosta obce

ostatným účastníkom konania sa ľozhodnutie doľučuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2) zákona
č,.7111967 Zb. o spľávnom konaní veľejnou vyhláškou, vyvesením rozhodnutia na dobu 15 dní na
úľadnej tabuli obecného úľadu v Klokočove.

Toto ľozhodnutie musí byt vyvesené po dobu l5 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENE DŇA: t0 í /a/n ZVESENE oŇe

Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Pľíloha : situácia umiestnenia stavby

Správny poplatok v zmysle zákona č,. l45l'l995 Z.z. v platnom mení vo výške 50 EUR bol uhľadený

4

K\

Tel. 041/43581 10, kl.l2 - starosta
Tel' 04l/4358l l0' kl. l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel. 04l/4358l l0' kl. l8 - učtáreň
Tel. 041/43581 10, kl. l3 - matrika

Fax 041/4358338

Tel.04l/4358| l0' kl. l7 - úsek
daní a po|'nohospodárstva

dane@klokocov.sk
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