
NESLUŠAOBEC
íslo: 775/2018 Nesluša

VEREJNÁ

„NovostavbaVEC: rodinného domu“

d a 16.07.2018

VYHLÁŠKA

-

stavby pred jejzmena dokon ením -

Rozhodnutie

Nesluša, ako príslušný stavebný úrad pod a 5 117 ods. 1 Zákona . 50/1976 Zb.
oúzemnom vzneníplánovaní astavebnom zákon/. neskorších Zmienporiadku /stavebný

Obec

a doplnkov

povo

zmysle 5 68 ods. 1

na pozemku .KN-C

obaja bytom Nesluša

v

Na

d

stavebného zákona

uje

zmenu

k.ú. Nesluša
stavby:

žiadate om

predmetnú st_avbuvydal príslušný stavebný úrad
a 237/2011-Ing. Sk

330/10 v :

„Noyostavbarodinnéhovdomu“
Ivan Zák a manž. Erika Záková,

.1043.

zo d a 06.12.2011.

—

ktoré nadobudlo

Obec Nesluša

právoplatnos d

stavebné povolenie
a 10.01.2012.

Popis navrhovanej zmeny stavby:
Existujúci rodinný dom je v štádiu rozostavanosti, je zrealizované podpivni enie. Zmena

stavby spa ívav zmene podpivni eníacelého rodinného domu, kde bude garáž diel a, sklad
a kotol a; zmeny dispozi néhoriešenia na prízemí a zmena valbovej strechy na sedlovú, ím
sa zmení i výška stavby po hrebe na 55 m od 00+5, +0,strechy m, pri om +0, 00 m je totožná
s úrov ou podlahy prízemia. Vstup do rodinného domu je navrhnutý zo západnej strany.
Zárove sa zmení adkanalízovanie rodinného domu, ktoré bude kanaliza nou prípojkou na

a nie doverejnú kanalizáciu, žumpy.

—

Ur enie alších podmienok k realizácii stavby:
uskuto ovaná pod adokumentácie overenej v stavebnom konaní,

ktorá je sú as ou tohto rozhodnutia. Akéko vek d'alšie zmeny nesmú by urobené bez

prechádzajúcehopovolenia stavebného úradu.
2. Stavba bude ukon ená najneskôr 3 rokov odo d a právoplatnostitohto rozhodnutia.
3. Stavba sa bude realizova svojpomocne.

1. Zmena stavby bude

dozorOdborný nad

022 01 Cadca.
jej uskuto ovaním bude vykonáva I:ng. Ján Vojtek, Májová 1144.
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4. Novými vlastníkmi rozostavanej stavby na pozemku .KN-C 330/10 v k.ú. Nesluša sú

Ivan Žák & manž. Erika Žáková.obaja bytom Nesluša . 1043 na základe predloženého
z LV .9704. kde je uvedený rozostavaný rodinný dom na pozemku .KN-CVýpisu

330/10

6.

.KN-Cpozemky
podmienky,

&

5. Ostatné

ostávajú

Vyjadrenia a

Splašková

V

stanoviská

Žilinaa.s.

kanaliza

&

ktoré boli dané

06.12.2011

SEVAK

330/2

v

k.ú. Nesluša.v

povolení podstavebnom . zo d237/2011-Ing.Šk a

platnosti.
dotknutýchorgánov:

Záväzné

né

330/5

stanovisko 0d . 018012746 zo d a 8.6.2018 :

prípojka:
kanaliza nou prípojkou (KP) do splašk9vejverejnej kanalizácie

(VK) PVC DN 300. KP bude zhotovená z mat. PVC DN 150 v celkovej dlžke 13.40 nm so

k RD 8,0 %. Na KP bude Vo vzdialenostistúpajúcim sklonom smerom 3,0 m od bodu napojenia na

VK osadená plastová revízna šachta DN 400. Potrubie KP bude uložené na pieskovom lôžku

o hrúbke 15 cm s obsypom 30 cm.

Odkanalizovanie RD

odpadových vôdProdukcia

predloženej žiadostiK

súhlasné

Pre ÚR:

Pre SP:

[.

2.

3.

stanovisko

Na parc.

5.

7.

8.

-

dávame

Qm

ako

=

197,1 m3/rok.

dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona pod1 a š 14%

pri dodržaní nasledovnych pripomienok:
sa toho casu nenachádzajú siete v správe SEVAK, a

pre vydanie ÚR & SP

. 330/5 V k. u. Nesluša

Záväzné

5.

prípade odkanalizovania priestorov suterénu nehnute ností resp. priestorov umiestnených
úrov ou na 13564-1 tieto priestorypod poklopov VKje nutné zabezpe i v zmysle STN-EN

zariadenímVhodným zabra ujúcimzaplaveniu Z kanaliza nýchpotrubí(napr. spätné klapky).
Do splaškovej kanalizácie zaústi len splašková O.V. Kvalita vypúš anýchodpadových vôd
musí zodpoveda stanoveným limitom zne istenia uvedených v kanaliza nom poriadku VK

Kysucké Nové Mesto.

Od dátumu realizácie zaústenia kanaliza nejprípojky bude za atá fakturácia sto ného na

faktura ného vodomeru.

a kanalizácie nie je cudzím dovolené.Vykonáva zásahy na zariadeniach verejného vodovodu

Tieto zásahy môžu vykonáva len osoby ur ené prevádzkovate omvodovodu a kanalizácie.

Žiadatel písomne požiada o zriadenie KP na predpísanom tla ive „Žiados () zriadenie

kanaliza nejprípojky“ a splní formálne & technické požiadavky, potrebné pre zriadenie KP.
Tla ivo a potrebné informácie KP poskytne prísIušný zamestnanec SEVAKpre zriadenie a.s.,
na

6.

:

V

základe

4.

je navrhnuté

obchodnom úseku.

Stavebník požiada () vytý eniepodzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území

azabezpe í,aby pri realizácii KP bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu akrižovaní KP
s ostatnými vedeniami.

. 442/2002 Z..z overejných vodovodoch akanalizáciáchVzmysle Zákona
% 4 odsek 8

vlastník kanaliza nejprípojky je povinný zabezpe itopravy aúdržbu kanaliza nejprípojky
na vlastné náklady.

zásypom kanal1za nejprípojky požadujemeprizva nášho pracovníka ku kontrole stavu

vykonaných prác aumiestnenía revíznej šachty. Celá KP musí by vybudovaná ako
vodotesná. Ku skúškam vodotesnosti (vykona pod aSTN EN 1610) je potrebné prízvat
našich pracovníkov. Pri prvom kontakte s majstrom je nutné zo strany investora predložit
knahliadnutiu aktuálne vyjadrenie SEVAK a.s. kdanej stavbe,realiza r1ú dokumentáciu

stavby a jej právoplatné stavebné povolenie.

Pred

Námietky ú astníkov konania.“ V stavebnom

žiadne

konaní

námietky.

o zmene stavby neboli uplatnené
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Odôvodnenie

. 1043uplatnil Ivan Žák a manž. Erika Žáková,obaja bytom Nesluša

. 90 žiadosprostredníctvom splnomocnenej zástupkyne Barbory ur ovej.bytom Rudinská

o zmenu stavby predjej dokon ením na stavbu : „Novostavba rodinného domu“ na pozemku .KN—C

330/10 v k.ú. Nesluša. Na základe tejto žiadosti stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou za atie
o zmenekonania zákona . 50/1976 Zb. o územnomstavby podl'a ust. š 61 ods plánovaní

a stavebnom v zmien aporiadku (stavebný zákon), doplnkov všetkýmznámym
ú astníkom konania a dotknutým orgánom Ú astníci konaniapozvánkou zo d a 22. 06.2018.

a dotknuté boli žeorgány upovedomení svoje námietky & pripomienky si môžu uplatnit najneskôr na

ústnom pojednávaní,ktoré sa uskuto nilo d a 16.7.2018. Námietky a pripomienky neboli uplatnené.
Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Nesluša pod . 237/201 1—1ng.Šk

zo d a 06. 12. 201 1. Stavebné Adrián Kubalapovolenie bolo vydané pre navrhovatela: bytom Nesluša
. 822. Novými vlastníkmi rodinného domu a sa stali Ivan Žák a manž.rozostavanej stavby pozemkov

Erika Žáková,obaja bytom Nesluša c. 1043.

stavebnom konaní o zmeneStavebný úrad v uskuto nenom preskúmal predloženú žiados
z h adísk v 68 ods. 2 stavebného zákona a zistil, Že uskuto nenímuvedenej stavby uvedených 5 (ani

budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo
ohrozené Dokumentáciapráva aoprávnené záujmy ú astníkov konania. stavby sp apožiadavky
ur ené v ust. š 43d stavebného zákona.

V uskuto nenom konaní neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky.
Na základe konania bolo rozhodnutévýsledkov uskuto neného tak, ako je to uvedené vo

asti tohoto rozhodnutia.výrokovej

D a 20.06.2018 si

znen1'4neskorších

P
Proti rozhodnutiutomuto sa

Nesluša (adresa: Obecný úrad, 023

Žilina odbor výstavby & bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je možné preskúmal súdom

Obecna

Žiadatelia

poplatkoch

11 e

d

n i

až po

e

a jeho doru

41 Nesluša

správny popIatok vzmysleuhradi1i

:50

0

do 15 dní odo

vy

.

enia môžu

1978).

erpaníriadneho

zákona NR

ú

O odvolam

SR

konania

a

. 145/1995

dVyvesené

Pe iatka a

a:

úrad

Z.z. osprávnych

Janocvá

obce

zákonapod a 5 69 ods. 2 stavebného ú astníkomoznamuje
na 15 dní navyhláškou vyvesením rozhodnutia úradnej tabuli

stránke obce Nesluša. dePosledný tejto lehoty je d om doru enia.

sa

verejnou

internetovej

odvolat

Okresný

eur.

starostka

rozhodnutie

konania

opravného prostriedku.

Ing. Zuzana

Toto

astmci

rozhodne

jó“...................... Z vesené..........

podpis oprávneného zásálôg mgkx

d a: ..................................................



Doru
- ú

í sa

astníkom

1.

konania:

urBarbora

Ján2.

023ová, 31 Rudinská

Ing.
Neznámym Vlastníkom pozemku
doru ujesa verejnou vyhláškou

dotknutým orgánom:

3.

-

4. SEVAK,

Co: Obec

Príloha:

C.t. 041/433

a.s. Bôrická

Nesluša, starostka

Situácia

beavuje.

90

Vojtek, Májova 1144, 022 01

Z. Mar

9350

umiestnenia

anová

cesta

(splnomocnenázástupky astavebníkov)
adca (projektant, stavebnýdozor)

. KN-C 330/3

1960, 010 57 Žilina

obce

stavby

a . KN-C 5331/1 v k.ú. Nesluša -




