
oBEC KLoKočov
023 22 Khokočov č. 962

Yýst.742/20t9lCa
Vybavuje: čavajda

STAVEBI{E POVOLENIE

V Klokočove 22.7.20t9

Mgľ. Andrea Horčičáková
Klokočov

Stavebník:
Adresa:

Ing. Radoslav Horčičák
Klokočov

a

podali návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,Novostavba rodinného
domď'v spojenom územnom a stavebnom konaní.

obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný urad podľa $ 117 zákonaó.5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v zĺení neskorších pľedpisov,
prerokoval žiadosť stavebníka podľa podľa $$ 37, 39a, 62 a 63 stavebného zái<oĺa
v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskumaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba:

ooNovostavba ľodinného domu "

na pozemku p.č. C-KN 575519 v k.ú. Klokočov sa podľa $ 66 stavebného zékona

povol'uje.

Popis stavby:

Pľojektová dokumentácia rieši stavbu Rodinného domu. Novostavba RD bude
jednopodlaŽná s obytným podkľovím, čiastočne podpivničená, zastrešená sedlovou strechou.

Zásobovanie pitnou vodou bude vodovodnou prípojkou z obecného vodovodu,
odkanalizovanie je ľiešené kanalizaénou pľípojkou s napojením na nepľiepustnú žumpu,
dažďove vody budú odvedené do vsakovacej jamy na pozemku stavebníka, elektľická eneľgia
bude napojená elektrickou pľípojkou z jestvujúcej NN siete.
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. Technické údaje stavby:

obytná plocha:
Podlahová plocha :

Počet obytných miestností :

202,!7mz
55,I4fiŕ
4

objektová skladba povol'ovanej stavby:
So _ 01 Rodinný dom
So _ 02 $N prípojka
SO - 03 Zumpa
So - 04 Vodovodná prípojka
SO - 05 Oplotenie

Pľe umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1.Stavba bude umiestnená na pozemku p.č. C-KN 575519 vk.ú. Klokočov, podľa situácie,
ktorá je súčasťou PD a tvorí prílohu rozhodnutia.

2.Stavba bude uskutočnená podl'a projektovej dokumentácie overenej stavebným uradom
v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byt' vykonané bez ptedchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.

3.Pri uskutočňovaní stavby je potľebné do&žiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce

a technických zaľiadení a dbať o ochĺanu zdtavía osôb na stavenisku.

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

S.Stavba bude dokončená do 5-tich ľokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto ľozhodnutia.

6.Stavba RD bude umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby tvoriacej pľílohu
rozhodnutia, od hĺanice s paľc. č. CKN 5755lrc bude umiestnená 3,500m, od hľanice s paľc.

č. CKN 575518 bude umiestnená 8,670m, od hranice sprístupovou. Komunikáciou bude
umiestnená 10,490m.

7.Výškové pomeľy: +-0,000m tvorí je uľoveň podlahy prízemia RD, max. výška strešnej

konštrukcie blde +7,277 m.

8.Napojenie stavby na inŽinierske siete:
vodovod-vodovodnou prípojkou s napojením na obecný vodovod,
splašková kanalizácía_kaĺalizačnou prípojkou s napojením na nepriepustnú Žumpu,
elektľická eneľgia-kábelovou pľípojkou z jestvujúcej NN siete podľa projektovej
dokumentácie_súhlas dala Stredoslovenská distribučná, ä.S., Žilina dňa 12.6.2019,
č.4300109540-62, stavebník je povinný do&žať podmienky súhlasu.

9.Vstup na stavebný pozemok bude z jestvujúcej miestnej komunikácie

l0.Stavebník pľed zaiatim stavebných prác zabezpeóí presné výýčenie všetkých
podzemných vedení azaiadeĺi, ich prípadnú ochĺanu podľa platných noriem apredpisov za
odbomého dozoru ich správcov.
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ll.odpad vzniknutý počas realizácíe stavebných pľác vrátane prebytočnej zeminy zo
'zrákladovej konštrukcie likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku kolaudácii stavby je
stavebník povinný dokladovď množstvo vzniknutého odpadu azákonrlý spôsob jeho
likvidácie.

I2.Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka, zaistené budú do
vsakovacej jamy tak, aby nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach, slrešná
konštrukcia bude opatrená účinnými zachýávaómi snehu.

l3.Stavebník je povinný počas rcaIizácíe stavby v zmysle $ 46d stavebného zákona viesť
stavebný denník a tento pľedloŽiť stavebnému uľadu pri kolaudácii stavby.

l4.Stavebník je povinný počas rcalizácíe stavby udržíavať prístupovú komunikáciu
k stavenisku vo vyhovujúcom technickom stave. V prípade jej znečistenia je povinný na
vlastné nĺáklady ptevádzať jej okamžité čistenie. V pľípade poškodenia prístupovej
komunikácie k stavenisku stavebnými strojmi je povinný uviesť komunikáciu na vlastné
nĺíklady aokanžíte do pôvodného technického stavu.

l5.Stavebnými pľácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných pľáv k pozemkom
dotknutých stavbou bez súhlasu icH majiteľa, spľávcu, neprimerane neobmedzovať práva a
pľávom chľánené záujmy účastníkov stavebného konania

16.Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky osobitných predpisov.

17.Stavebník je povinný pred začatim stavby zabezpečiť jej vytyčenie právnickou alebo
fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geogľafické akartografické činnosti, stavebník je
povinný pľedložiť stavebnému úradu doklad o vyýčení stavby pri kolaudácii stavby.

l8.Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu teľmín zaéatía stavby

l9.Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor na stavbe bude vykonávď
Ing. Jan Čeľveník, Tuľzovka, ktoý bude zodpovedď za odboľné vedenie
uskutočňovania stavby.

2O.Stavebník je povinný v zmysle zákona č,. 55512005 Z.z. o energetickej hospodĺĺľnosti
budov ao zmeÍLe a doplnení niektorych zékoĺov predloŽiť ku kolaudácii stavby energetický
ceľtifikát vypracovaný oprávnenou osobou'

22.Povolená stavba podlieha kolaudácii.

23.Stavebník je povinný do&žať podmienky súhlasného vy'jadrenia okľesného uradu Čadca,
odboru staľostlivosti o životné prostredie zo dtta 19.10.2018, č. oU-CA-osZPl20l8/011656-
004:
-stavbu umiestniť v juhovýchodnej časti predmetnej paĺcely, čo najbliŽšie k prístupovej ceste
(nie viac ako 10 m od pľístupovej cesty)
_nenaľušiť existujúce malé pramenisko a podmáčaný porast v západĺej časti paľcely,
-na nezastavanom zvyšku paľcely nevysádzať komerčné trávnikové zmesi, zachoyať pôvodný
tľavinno_bylinný porast, v pľípade dosievania vysievať len lúčne zmesi bylín pôvodných pre
danú oblasť, aspoň ľaz ročne kosiť a odstraňovať pokosenú biomasu,
-príp. vegetačné úpravy okolia stavby zrealízovať z pôvodných (domácich) drúov dľevín
a ľastlín pľednostne na výsadby pouŽiť ovocné stromy a pôvodné dľeviny, ako sú napľ.
smrek obyčajný, jedľabiela, buklesný, lipa malolistá, l. vel'kolistá, bresthľabolistý, javor
mliečnyj. horský,
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'nevysádzať ĺnvázne a nepôvodné druhy dľevín a ľastlín ako sú napr.: sumach pálkoqý,
javorovec jaseňolisý, pajaseň žIiazkaty, pohánkovec japonský, astľa novobelgická, astľa I
novoanglická, okľasné javory, čeľešne, magnólie, tuje, cyprušteky a pod.,
-strechu doporučujeme sedlovú, s krokvovou konštrukciou úončenú s lomenými ostrešiami,
aby korešpondovala s tradičnou architektúrou; vonkajší náter fasády vyhotoviť vo farebných
odtieňoch, ktoré budú korešpondovať s okolitou kľajinou (hnedý, bežový,tmavozelený),
-prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané iokality,
aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu prípadných biotopov euľópskeho alebo národného
významu,
-výstavbu zosúladiť s územným plrínom obce Klokočov v najbliŽšej zmene alebo dop|nku
_dodľŽanie vyššie uvedených podmienok bude po ukončení výstavby kontľolovane Šop sn
SCHKO Kysuce.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: C_KN 5755t9 - TTP
Rozhodnutie o odňatí PPF natľvalo v k. ú. Klokočov vydal okĺesný uľad, Pozemkor4ý a lesný
odbor, Čadca pod č. j. oU-CA-PLo-2OIgl009330-0oz, aĺa2.7.20lg.

Pľoj ektovú dokumentáciu vypľacoval:
Ing. Milan KoŽiĺk, Podvysoká

Námietky ani pľipomienky účastníkov konania neboli v konaní vznesené.

Stavba nesmie bý začatápokial'stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
$ 52 ods. I zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní. Stavebné povolenie štráca platnosť ak
do dvoch rokov odo dňa nadobudnutiajeho právoplatnosti nebola stavba začatá_ s oz ods. 2
stavebného zékona.

odôvodnenie

Stavebný tnadzahájil konanie nazái<|ade žiadosti stavebníka. Zahájenie konania oznánil
účastníkom konania a dotknutým oľgiĺnom dt,a 19.6.2019 s tým, Že ústne konanie spojené s
miestnym zist'ovaním naľiadil na I7.7.2019. Znitmym účastníkom konania bolo oznrímenie
doručené adresným spôsobom, nezntĺmym účastníkom konania veľejnou vyhláškou.
Námietky ani pripomienky účastníkov konania neboli v konaní vznesené. Stave-bný urad
|nojil podľa ust. $ 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so stavebn:ŕm
konaním, nakoľko boli splnené podmienky pre spojenie konaní. PredloŽená žiadosť bola
preskúmaná z hľadísk uvedených v $$ 37, 62 a 63 stavebného zál<ona. Bolo zistené, že
umiestnením a uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú a ani nebudú ohľozené
ptáva a oprávnene záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia spíňa zél<ladné požiadavky na stavby stanovené $ 43d a $ 47 stavebného
zékoĺa.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoľé by bľanili povoleniu stavby
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POUCENIE

Podľa $ 54 zríkona č. 7111967 Zb. o spľávnom konaní proti tomuto ľozhodnutiu moŽno
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na obec Klokočov.

V zmysle s 47 ods. 4 zák. č. 7111967 Zb. v platnom zneĺí je toto ľozhodnutie
pľeskúmatelhé súdom ažpo vyéeľpaní riadneho opravného prostriedku.

Ý '/
Jana F'oldinová
staľostka obce

Doručuje sa účastníkom konania:
l. Ing. Radoslav Horčičák, Klokočov,
2. Mgľ. Andľea Horčičĺáková, Klokočov
3. Ing. Milan KoŽák, Podvysoká,
4. Ing. Jan Červeník, Turzovka,
5. lng. Jaľoslav Polka, Žilina- Vranie, "

6. LýdiaMajáková, Klokočov,

Dotknuté orgány :

1. Stredoslovenská distribučná, a. s. ŽíLina, Pri Rajčianke292718
2. okresný úľad Čadca, odboľ staľostlivosti o Životné prostredie, Palaľikova č. 9l
3. okĺesný úrad, Pozemkovy a lesný odboľ, Čadca, Palaľikova č. 95
4. Hydromeliorácie š. p. Bratislava, Vrakunská29
5. obec Klokočov, staľosta obce

ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje v súlade s ustanovením $ 26
ods.2) zékona č.7111967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznátmenia
na dobu 15 dní na uradnej tabuli obecného uradu v Klokočove.

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

VWESENE oŇa: Jb.l. Ulq ZVESENE DŇA

Pečiatka a podpis oľgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Pľíloha : situácia umiestnenia stavby

Správny poplatok v zmysle zäkona č. l45ll995 Z.z. v platnom znení vo výške 50 EUR bol uhradený.
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Tel. 041/43581 10, kl.12 - starosta
Tel. 04ll43581l0' kl' l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel. 04ll4358t l0' kl. 18 _ učtáreň Tel. 04l/4358l l0' kl. 17 - úsek
Tel. 041/4358ll0' kl. 13 -matrika daní apolhohospodársťva

Fax 041/4358338 dane@klokocov.sk
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