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OBEC KLOKOCOV

023 22 Klokočov č. 962

V Klokočove 2.8.2019

Výst. 438/20l9/Ca
Vybavuje: Cavajda

STAVEBT{E POVOLEI{IE
Stavebník:
Adľesa:

Mudr. Petr Bardoň' Ph.D.

a

MUDr. Monika Baľdoňová

MUDr. Petľ Bardoň, Ph.D. a MUDr. Monika Baľdoňová' obaia bytom
podali dňa 3.4.2OI9
v zastúpeníJUDr' Antonom Kupšom, advokátom,
návľh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,'Rekĺeačná chata'o v spojenom územnom a
stavebnom konaní.
obec Klokočov, ako príslušnýstavebný úľadpodl'a $ 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zikon/ v zneni neskorších pľedpisov,
pľeľokoval Žiadosť stavebníka podľa podľa $$ 37, 39a, 62 a 63 stavebného zákona
v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaníŽiadosti ľozhodol takto:

Čadca,

Stavba

,,Rekreačná chata6'
na pozemkoch p.č. C_KN 943412,943414 v k.ú. Klokočov sa podľa $

66 stavebného zžkona

povol'uje.
Popis stavby:
Pľojektová dokumentácia ľieši stavbu Rekľeačnej chaty' Stavba bude dvojpoďlažná,
nepodpivničená, s obytným podkrovím, zastľešená sedlovou stľechou. Súčasťoustavby je
garälžový prístľešoka sklad. Jedná sa o jednoduchú pľízemnúdľevostavbu, zastľešenú
sedlovou stľechou
Zásobovanie pitnou vodou bude vodovodnou prípojkou z vlastnej vŕtanej studne,
odkanalizovanie je riešenékanalizačnou pľípojkous napojením na nepriepustnú Žumpu,
dažďove vody budú odvedené do vlastnej nepriepustnej nádrŽe a vsakovacej jamy na
pozemku stavebníka, elektľická eneľgia bude napojená elektľickou prípojkou z jestvujúcej NN
siete.
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Technické údaj e stavby:
obytná plocha:
Podlahová plocha :
Počet obytných miestností

156,69m2
83,35m2
6

objektová skladba povol'ovanej stavby:

so

0l

Rekreačná chata

So 02 Garážový pľístrešoka sklad
So 03A Vodovodná prípojka s napojením na novovybudovanú vľtanú
studňu
So 03B Kanalizačná prípojka s nffiením na nepľiepustnú Žumpu
So 03C Kanalizačná prípojka dažďová
so 04 NN prípojka
Pľe umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujútieto podmienky:
l'Stavba bude umiestnená na pozemkoót' p.e. c-rN gqlZlz,9434A
v k.ú. Klokočov, podľa
situácie, ktorá je súčast'ou PD a tvoľípľílohu rozhodnutia.
2'Stavba bude uskutďnená podľa projektovej dokumentácie
oveľenej stavebným úradom
v stavebnom konaní. Pľípadné,mený nesmú byt' vykon
ané bez preacnäazi1úceho povolenia
stavebného úradu.

3'Pri uskutočňovaní st1vby je potľebnédodľŽiavat' predpisy týkajúce
sa bezpečnosti pľáce
technickýchzariadení a dbať o ochľanu zdraviaosôb na .tuu"ni'Lu

a

4'Počas qýstavby budú dodľžiavanévšeobecné technické poŽiadavky
na uskutočňovanie
stavieb
v zmysle $ 48 stavebného zákona.

5'Stavba bude dokončená do 5{ich rokov od nadobudnutia
pľávoplatnosti tohoto ľozhodnutia.

6'Stavba RCH bude umiestnená podľa situácie umiestnenia
stavby tvoriacej pľílohu
rozhodnutia' RCH bude umiestnená vo vzdialenosti 3,96m
od hľanice s paľc. č. CKN g434l1,
4'56m od hľanice s parc. č. CKN 9434/3,-od miestneJ
komunikacie min. 26,49m, garážový
prístrešok a sklad bude umiestnený vo vzdialenosti
2,ó0m od hľanice s parc. č. CKN 943415,
4,l0m od hľanice s parc. č. CKN g434l3,od miestnej koÁunikácie
min. š,óo7'Výškovépomery: chata : *_0,000m tvorí je úroveň podlahy prízemia
RD, max. výška
strešnej konštrukcie
bude +7,7 1 5m.

Guéňový prístľešoka sklad : +-0,000m tvorí je úroveň podlahy
prizemia RD, max. výška
strešnej konštrukcie
bude +4,485m.

8.Napojenie stavby na inŽinierske siete:

vodovod_vodovodnou prípojkou znovovybudovanej vŕtanej
studne' ktorá bude
povol'ovaná obcou Klokočov, ako príslušným
vodohoipodárským orgánom, na základe

Žiadosti stavebníka,
spl aško vá kanalizácia_kanalizaénol; príp oj ko
u^ s nap

oj

ním na nepri epustnú

Žump u,
elektľická energia_kĺĺbel'ovouprípojfoň z3estvujĺäejNN
.Lt.p"Jľ"
projektovej
-u'.r.,-'
dokumentácie_súhlas dala Stľedoslóvenská " distribučä
á,
žĺioä"äĺu
22.7.2019,
e

č. 4300113797, stavebník je povinný dodržat, podmienky
súhlasu.

9.Vstup na stavebný pozemok bude z jestvujúcej miestnej
komunikácie.
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lO.Stavebník pred začatímstavebných prác zabezpečí pľesnévytýčenie všetkých
podzemných vedení a zaríaďeni, ich prípadnú ochranu podl'a platných noriem a predpisov za
odboľného dozoru ich správcov.
l l.odpad vzniknutý počas rea|ízácie stavebných prác vrátane prebytočnej zeminy zo
základovej konštrukcie likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku kolaudácii stavby je
stavebník povinný dokladovat' mnoŽstvo vzniknutého odpadu azákomý spôsob jeho
1ikvidácie.

l2.DaŽďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka, zaústenébudú do do
vlastnej nepriepustnej nádrže a vsakovacej jamy na pozemku stavebníka tak, aby

nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach. Strešná konštrukcia stavby chaty bude
opatľená účinnýmizachytáv ačmi snehu.

l3.Stavebník je povinný počas rea|izácie stavby v zmysle $ 46d stavebného zákona viesť
stavebný denník a tento predloŽiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

je

povinný počas'rcalizácie stavby udľŽiavat' prístupovú komunikáciu
vo vyhovujúcom technickom stave. V pľípade jej znečistenia je povinný na
vlastné náklady prevádzat' jej okamŽité čistenie' V pľípade poškodenia prístupovej
komunikácie k stavenisku stavebnými strojmi je povinný uviesť komunikáciu na vlastné
l4.Stavebník

k stavenisku

náklady a okamŽite do pôvodného technického stavu.

l5.Stavebnými prácami nezasahovat' do vlastníckych, príp' iných pľáv k pozemkom
dotknutých stavbou bez súhlasu ich majitel'a, správcu, neprimerane neobmedzovat' práva a
právom chĺánené záujmy účastníkovstavebného konania
16.Na stavbu budú použitéstavebné výrobky, ktoré spĺňajúpodmienky osobitných predpisov'

l7.Stavebník je povinný pred začatímstavby zabezpečiť jej vytýčenie pľávnickou alebo
fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geografické a kartografické činnosti, stavebník je
povinný pľedloŽiťstavebnému úľadudoklad o vytýčenístavby pri kolaudácii stavby.
l8'Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatiastavby

l9.Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozoľ na stavbe bude vykonávať
Ing. Marián Jurga, ARST S. ľ' o.,
ktorý bude zodpovedat'za odborné vedenie
uskutočňovania stavby.

2O.Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 55512005 Z.z. o eneľgetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorych zákonov predloŽiť ku kolaudácii stavby eneľgetický
certiťrkát vypracovaný oprávnenou osobou'

2l.Stavebník je povinný v plnom ľozsahu dodržaťpodmienky súhlasného vyjadľenia
okľesnéhoúradu Čadca, odboru starostlivosti o Životné prostľedie zo día 28.5.2019,
č. oU-CA- osZP -20 l 9 l 007 492-003 .
22.Povolená stavba podlieha kolaudácii.
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- TTP
C.KN9434/4 - TTP

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: C-KN 943412

Rozhodnutie o trvalom odňatí pol'nohospodárskej pôdy v k' ú' Klokočov vydal okresný úrad,
Pozemkoqý a lesný odboľ, Čadca pod č. j. OU-CA-PLO-2O19/008532-002, día 14.6.2019.

Pľojektovúdokumentáciu vypracoval:
Ing. Maľián Jurga, ARST s' ľ' o.'
'

Námietky ani pripomienky účastníkovkonania neboli v konaní vznesené
Stavba nesmie bý začatápokiaľstavebné povolenie nenadobudne pľávoplatnosť v zmysle
povolenie stľáca platnosť ak
$ 52 ods. I zákona é.7Il1967 Zb. o správnom konaní. Stavebné
do dvoch ľokov odo dňa nadobudnutiajeho právoplatnosti nebola stavba začatá - $ 67 ods.2
stavebného zákona.

odôvodnenie
Stavebný wadzahájil konanie nazáklade Žiadosti stavebníka.Zahŕ4enie konaniaoznámil
účastníkomkonania a dotknutým orgánom dňa 15.5.2019 s tým,že ústne konanie spojené s
miestnym zisťovanímnariadil na 12.6.2019. Zniĺmym účastníkomkonania bolo oznámenie
doručenéadresným spôsobom, neznámym účastníkomkonania verejnou vyhláškou.
Námietky ani pripomienky účastníkovkonania neboli v konaní vznesené. Stavebný úľad
spojil podľa ust. $ 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so stavebným
konaním, nakoľko boli splnené podmienky pre spojenie konaní. PredloŽená Žiadosť bola
preskúmaná z hľadískuvedených v $$ 37, 62 a 63 stavebného zákoĺa. Bolo zisteĺé,že
umiestnením auskutočnenímstavby ajej budúcim uŽívanímnie sú aani nebudú ohľozené
právaa opľávnene záujmy účastníkovkonania.
Dokumentácia spĺňa zák|adne poŽiadavky na stavby stanovené $ 43d a $ 47 stavebného
zákona.
Stavebný úľadv pľiebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

PoUčENIE
Podľa $ 54 zákona č. 7111967 Zb' o spľávnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na obec Klokočov.
V zmysle $ 47 ods' 4 zálk. č.7Ilĺ967Zb. v platnom znení je toto ľozhodnutie preskúmateľné
súdom až po vyčerpaníriadneho opľavného prostriedku.
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Jana Foldinová
starostka obce
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Doručuje sa účastníkomkonania:
l. MUDľ. Petr Barĺĺnňph n

2. MUDr'

',

v zastúpeníJUDr. Antonom Kupšom,
zastúpeníJUDr. Antonom Kupšom,

Monika Bardoňová.

advokátom,
3. Ing. Maľián Jurga, ARST s. r. o.'

Dotknuté orgány
1

.

2.
3.
4.

:

Stredoslovenská distľibučná, a. s. Žilina, Pri Rajči anke 292718
okľesný úľadČadca, odbor staľostlivosti o Životné pľostredie, Palárikova 91
okľesný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Čadca, Palárikova č. 95
obec Klokočov, starosta obce

ostatným účastníkomkonania Šarozhodnutie doľučujev súlade s ustanovením $ 26
ods.2) zékona č.7111967 Zb' o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia
na dobu l5 dní na úradnej tabuli obecneho úľadu v Klokočove.
Toto rozhodnutie musí byt'vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doľučenia.

VYVESENE DNA
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ZVESENE DNA

Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Pľíloha : situácia umiestnenia stavby
Správny poplatok v zmysle zákona č' L45/1995 Z.z. v platnom mení vo výške 80 EUR bol uhľadený
Te|. 041/43581 l0, kl. l7 - úsek
Tel. 04l/4358l l0' kl. l8 - učĺíreň
- starosta
daní a pol'nohospodársťva
Tel. 041/4358110, kl. l3 - matrika
Tel.04l/4358l l0' kl. ló - kniŽnica

Tel. 041/43581 10, kI.12

www.klokocov.sk

Fax

041/4358338

dane

@klokocov.sk

!('tr,
95

ĺ 1.'

'!r

4,
9! l1

"!ĺ:,'..

'1r,

1..

l

12

'ic

i+ "''

a,

!t.16i

i', /'
'Ú

I

9!,.31" /

10.il

I

I

7.

.1.,

,j

',ll:

l;

i. I l,

t.,

ĺ] Ĺ:;1'

P0ZNÁNKĺ:

REKREAINY D0ľ4 KN 9(]e/9

V ška hľebe a

.7,7 t5

V,ška rímsy

,2.965

Sklon strechy

V ška hrebelia-vikier
V ška rímsy-vikier

.5,115

Sklon stľechy-vikier

I)

-6,965

+1.,110

.2.965

Skĺon stľechy

Koľ1UN|KAčNÉNAPoJENIE

Ž

- žuupĺ

sER

VJAZD

z

+r.,485

-2.190
L)

i. j

r:,

/'|i

S

MtEsTNEJ Koľ1UNlKÁclE

ELEKTRoMERoVÝ RoZVÁDZAč

-+-)--}
- $ -

V0DoV0DNÁpnípolrn

rĺĺĺĺ_tzĺčNÁ
PRíPoJKA
rlerrRtĺrÁ PRíPoJKA

PRoJtKÍ pRE sTÁVEBNE PoVotENl

DAZDoVA KANALlZAĹlA

- HLAVNÝ

PoZEHNÝ 0BJEKT: REKREAčNÁ tHATA
s0.o2 - 6ARÁŽoVÝ pnĺsĺntšorA SKLAD
s0'03 _ PRĺPoJKY lNŽlNlERsKÝcH slETĺ
So.o3 A - VoDoVooNÁ PRÍP0JKA
so.o] B _ ĺ(ANAL|ZAčNÁ PRíPoJKA - sPLAšKoVÁ
s0.03 c - KANALIZAčNÁ PRĺPoJKA - oAžĎoVÁ
so'o3 0 - ELEKTR|KA PRĺPo.|KA NN
So.01

Peľr BARDoŇ' MUor' ä Monika glnooŇovÁ . MUDi.. BYsT

ARST,',"

HRANICA POZEMKU INVESTORA

0BJEKT0VÁ sKLADBA

6ARAZ A SKLAD, KN 9I.J(/10

Sklon sľľechy

-

rj

Ir'1

VŔTANÁ STUBŇA

-

25"

a

.rL ]ĺ;

ľ'"'"^|

i

'I

V ška hrebe
V ška rímsy

1

(:!.

/'l

':i"11.,.,t

V ška hrebe a
V ška ľímsylJ)

I

lcE

'. tEsKA REPUBĺ-ll(A

N0VOSTAVBA REKREAINEJ ĹHÄl"'ĺ'

o2357 PoÄĺ,Ysoká129

]

lĺfŇÁ

0at!

OBJIKT

'no]f(ÍÁNÍ

lng' ľ1arián 'JURGA

oBr(

Iomáš BYRTUs

vÝtRts

)o(ťl ÄĹ

íEnľÁ1:500

2

o,iÍUĺ 0212019

REKREACNA THATA
(toKočoV

PÁR'

tÁsioo(uŕ
@sÁĺ

NIÁĹlt

lrll

iísLo, KN

ARcHlTEKTURA

VY(RE5U slTUÄclÁ

2

I

ULICA

9Ĺ3Ĺ/2

n

1

