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OBEC KLOKOCOV

023 22 K|okočov č. 962

V Klokočove 2.8.2019

VÝst. 680/2019lCa
výuavu.je : Čavajda

STAVEBNÉ PovoLENIE
Stavebník:
Adresa:

Ján Litvft
Tuľzovka,

podal Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Zmena stavby rodinného
domu č' s.763 a hospodáľskej budovy - stavebné úpľavy"v spojenom územnom a stavebnom
konaní.
obec Klokočov, ako príslušný stavebný úľadpodl'a $ 117 zákona č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zŕkonl v zneni neskoľšíchpľedpisov,
pľeľokoval Žiadosť stavebníka podľa podľa $$ 37, 39a, 62 a 63 stavebného zékona
v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmanížiadosti ľozhodol takto:
Stavba:

,, Zmena stavby ľodinného domu č. s. 763 a hospodáľskej budovy- stavebné úpľavy

na pozemkoch p.č. C_KN 7642ll, 764212,764213, 7643
stavebného zákona

v

(6

k.ú. Klokočov sa podľa $ 66

povolouje.
Popis stavby:
Projektová dokumentácia stavby rieši Zmenu stavby rodinného domu č. s. 763 a
hospodárskej budovy - stavebné úpravy. Rodinný dom bude pnzemný' podpivničený s
obytným podkrovím, pristavanú gaÍáLž,strešná konštľukcia bude sedlová. Napojeny bude na
jestvujúcu vodovodnú a elektrickri pľípojku, kanalizačnou pľípojkouna novovybudovanú
nepriepustnú Žumpu, vody zo stľešnejkonštľukcie stavby budú odvedené do trativodu na
pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach.
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objektová skladba povol'ovanej stavby:

I.Zmena stavby rodinného domu č. s. 763 a hospodaľskej budovy - stavebné úpľavy
2.Kanalizačná pľípojka s napojením na nepriepustnú Žumpu.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa uľčujútieto podmienky:
1.Stavba bude umiestnená na pozemkoch p.č. C-KN 7642lt,764212, 7642/3,7643
vk.tl.
Klokočov, podľa situácie, ktoľá je súčasťouPD a tvorí prílohu ľozhodnuiia.

2.Stavba bude uskutgčnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným uľadom
v stavebnom konaní. Prípadnézmeny nesmú byt' vykonané bez pľedchádzajúcehô povolenia
stavebného uradu.

3.Pľi uskutočňovaní stavby je potrebné dofužiavaťpľedpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
technických zafiadení a dbať o ochĺanu zdravia osôb na staveniskú.

a

4.Počas výstavby budú dodrŽiavané všeobecné technické poŽiadavky na uskutočňovanie
stavieb v zmysle $ 48 stavebného zákona.
S.Stavba bude dokončená do 3-och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto ľozhodnutia.

6.Polohové pomery: stavba bude umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby tvoriacej
neoddeliteľnú súčasťrozhodnutiavo vzdialenosti 9,2O0m od hľanice s parc. č. CKN 7641
a
min 6,880m od hľanice s parc. č. CKN 7644.
7.Výškové pomeľy: +-0,000m tvoľíúroveň podlahy ptízemia,max. výška stľešnej konštľukcie
bude +7,315m.

8.Napojenie stavby na inžinierske siete:
stavba bude napojená na pôvodnú vodovodnú a elektrickú prípojku akanalizačnou prípojkou
na novovybudovanú nepľiepustnú Žumpu.
9.Vstup na stavebný pozemok bude z jestvujúcej miestnej komunikácie.

l0.odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác vrátane prebytočnej zeminy zo
základovej konštrukcie likvidovat' v zmysle zákona o odpadoch, ŕu k'olu,rdácii stavúy je
stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého ädpadu azákonrlý spôsob jeňo
likvidácie.
ll.Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka, zaústenébudú do
tľativodu na pozemku stavebníka tak aby nespôsobovali škoáy na susedných

nehnutelhostiach, strešná konštrukcia bude opatrená účinnýmizachytávačái snehu.

l2.Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle 46d stavebného zákona viesť
$
stavebný denník a tento predloŽiť stavebnému úľadu pri kolaudácii stavby.

]3'Stavebník je povinný počas rcalizácie stavby udtŽiavať pľístupovúkomunikáciu
k'stavenisku vo vyhovujúcom technickom stave. V pľípade jej znečistônia je povinný na
vlastné. náklady ptevádzať jej okamŽite čistenie. V prípade poškodenia pľístupovej
komunikácie k stavenisku stavebnými strojmi je povinný uviest' komunikáciu na vlastné
náklady aokamžite do pôvodného technického

stavu-.
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" l4.Stavebnými pľácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv

k

pozemkom
dotknutých stavbou bez súhlasu ich majiteľa, spľávcu, neprimerane neobmedzovať práva a
pľávom chľánené zál:jmy účastníkovstavebného konania.

i5.Na stavbu budú pouŽité stavebné výľobky, ktoré spĺňajúpodmienky osobitných predpisov.
16.Stavebný úľadupúšťaod vytýčenia stavby právnickou alebo fyzickou osobou opľávnenou
vykonávať geogľafické a kaľtogĺafickéčinnosti, za pľiestorové vytýčenie stavby v súlade s
projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.
17.Stavebník je povirrný oznámiť stavebnému úradu termín začatĺastavby

l8.Stavba bude uskutočňovaná svoino'nggne_ stavebný dozot na stavbe bude vykonávať
ktory bude zodpovedat' za odborné vedenie
Fľantišek Chĺastina, Čadca,
uskutočňovania stavby.
1

9.Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doteľajšieho využitia poŽ'emkov: C_KN 764211', 764212, 7642ĺ3 _ zastavané
plochy a nádvoľia.
C-KN 7643 - záhrada
Stanovisko k pripravovanému zámene. na PPF v k. ú. Klokočov vydal okľesný úľad,
Pozemkový a lesný odbor, Čadca pod č. j. oU-CA-PLo-20I9l010164-002, dŕra I8.l.2OI9.
Pľojektovú dokumentáciu vypľacoval:
Ing. Maľián Juľga, ARST s. r. o.'
Námietky ani pripomienky účastníkovkonania neboli v konaní vznesene.
Stavba nesmie bý začatá pokial' stavebné povolenie nenadobudne pľávoplatnosť v zĺnysle
$ 52 ods. l zžkona č. 7111967 Zb. o sptávnom konaní. Stavebné povolenie stráca platnosť ak
do dvoch rokov odo dňa nadobudnutiajeho právoplatnosti nebola stavba začatá - $ 67 ods. 2
stavebného zákona.

odôvodnenie
Stavebný inadzahájil konanie naztkIade žiadosti stavebníka. Zahájenie konania oznämil
účastníkomkonania dňa 5.6.2019 s tým, že ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním
naľiadil ĺa I0.7.20I9. Zĺétmymúčastníkomkonania bolo oznámenie doručenéadľesným
spôsobom, ĺeznámym účastníkomkonania veľejnou vyhláškou. Námietky ani pľipomienky
účastníkovkonania neboli v konaní vznesené. Stavebný urad spojil podľa ust' $ 39a
stavebného zákonakonanie o umiestnení stavby so stavebným konaním, naloľko boľ slhené
podmienky pre spojenie konaní. PľedloŽená Žiadosť bola pľeskumaná z hľadískuvedených v
$$ 37' 62 a 63 stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnením a uskutočnenímstavby a jej
budúcim užívanímnie sú a ani nebudú ohľozene práva a oprávnené zálljmy účastníkov
konania.

Dokumentácia spĺňa základne poŽiadavky na stavby stanovené $ 43d a $ 47 stavebného
zékona.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoľéby bľánili povoleniu stavby
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Podľa $ 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu moŽno
podať odvolanie v lehote l5 dní odo dňa jeho doručenia na obec Klokočov.
V zmysle $ 47 ods' 4 zák. č,.7111967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie preskúmáieľné
súdom ažpo vyčerpaníriadneho opravného prostľiedku.
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Jana Foldinová

A

staľosta obce

Doľučuje sa účastníkomkonania:
1. Jan Litvík, Turzovka,
2. Ing. Maľián Jurga, ARST s. ľ. o..
3. František Chľastina, Čadca,,
Dotknuté oľgány

1. okesný

2.

:

úľad,Pozemkový a lesný odbor, Čadca,Palárikova č. 95
obec Klokočov, starosta obce

ostatným účastníkomkonania sa ľozhodnutie doručuje v súlade s ustanovením 26
$
ods.2) zäkona č.7111967 Zb. o správnom konaní verejnou uyhláškor,, vyvesením rozhodnutia
na dobu 15 dní na uradnej tabuli obecného uradu v Klokočove.
Toto rozhodnutie musí byt'vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

VWESENE DŇA: ......7r.{,.H.P'

ZVESENE DŇe:

....

Pečíatkaa podpis oľgánu, ktoý potvľdzuje vyvesenie a zvesenie

Pľíloha : situácia umiestnenia stavby

Správny poplatok v zmysle zákona č. 14511995 Z'z. v platrcmznení vo
Tel. 041/43581 10, kI.12 - starosta
Tel. 04l/4358110, kl. l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel 04|14358| l0, kl. l8 - učtareň
Tel. 04l/4358I l0, kl. l3 - matĺika
Fa.x 041/4358338

ýške 50 EUR bol uhĺadený
Te|.04l/43581 10, kl. l7 - úsek
daní a pol'nohospodárstva

dane@klokocov.sk
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