OBEC

NESLUŠA

Č.k. 688/2021-01

Dňa 30.06.2021

Vybavuje:
Čierňava, č.t. 041/ 433 9351

Podľa rozdeľovníka

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEC : Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebník : Viliam Vrba a Monika Vrbová, 023 41 Nesluša 162 podal na stavebnom úrade žiadosť o vydanie
územného rozhodnutia a stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby (prístavbu a stavebných úprav)
„Prístavba rodinného domu č. 162“ na pozemku KN-C 2257 v katastrálnom území Nesluša, obec Nesluša , Okres
Kysucké Nové Mesto.

Popis stavby a napojenie inž. siete:
Rodinný dom je prízemný s obytným podkrovím. Zastrešený sedlovou strechou a prístavba plochou strechou.
Navrhovaná murovaná prístavba rodinného domu v tvare neúplného obdĺžnika (ďalej len ,,prístavba“) bude mať
pôdorysné rozmery (bez zateplenia) 6,50 m x 11,580 m. Maximálna výška prístavby bude +6,20 m od ±0,000 m = 415
m.n.m., pričom ±0,000 m je totožná s úrovňou podlahy prízemia RD. Na západnej strane prístavby je navrhované
externé schodisko z prízemia na poschodie. V RD vznikne jedna nová bytová jednotka. Vonkajšie povrchové úpravy
rodinného domu a prístavby budú vytvorené kontaktným zatepľovacím systémom + povrchové úpravy.
Vstup bude z južnej strany. Rodinný dom bude mať po prístavbe dva štvorizbové bytové jednotky s kompletným
sociálnym príslušenstvom. Pôvodný rodinný dom mal kuchyňu, dve izby, kúpeľňu.
Pôvodný rodinný dom: Podlahová plocha: 137,30 m2 Obytná plocha: 92,20 m2.
Prístavba: Podlahová plocha: 94,40 m2 Obytná plocha: 75,90 m2
Podlahová plocha: Byt prízemie 102,80 m2 Byt podkrovie 119,20 m2
Obytná plocha: Byt prízemie 55,40 m2 Byt podkrovie 85,70 m2
Likvidácia dažďových vôd – dažďové vody zo strechy RD budú likvidované na pozemku stavebníka vo vsakovacej
jame.
Parkovanie: na pozemku stavebníka sa vytvoria 2 parkovacie miesta.
Napojenie na inžinierske siete
• Vodovodná prípojka je privedená z miestneho vodovodu. Na pozemku stavebníka blízko s hranicou s miestnou
komunikáciou sa vybuduje vodomerná šachta, pôvodné potrubie prípojky sa vymení za nové potrubie a prípojka
bude zabezpečená spätnou klapkou.
• Elektrická prípojka je napojená na elektrický NN rozvod
• Odkanalizovanie je zvedené do verejnej kanalizácie v správe Sevak-u.
• Vykurovanie: ústredné. Zdroj tepla je plynový kotol Leiber s výkonom 16 kW.
Odstupové vzdialenosti prístavby RD
- Od pozemku KN-C 2258/1 – 10,00 m
- Od pozemku KN-C 2260 – 6,40 m
- Od pozemku KN-C 2256 – 10,00 m
Nakoľko stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 stavebného zákona, stavebný úrad spojil územné
konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné konanie
o umiestnení stavby so stavebným konaním .
Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) a v súlade s § 2 písm. e) zákona č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov, zastúpená v správnom konaní starostkou obce podľa §13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 písm. a) ods. 1 zákona č 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie (ďalej len „stavebný úrad"), v súlade s ustanovením § 39a ods.4 a
§ 61 ods.1 a 4 stavebného zákona

oznamuje
začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou v
súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel a doplnkov (ďalej len „správny
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