OBEC

NESLUŠA

Č.k. 689/2021-01

Dňa 13.07.2021

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

Podľa rozdeľovníka

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEC : Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebník : Dušan Suriak, Clementisova 1358/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto podal na stavebnom úrade žiadosť
o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: „Novostavba Chaty“ na pozemku KN-C 3800
v katastrálnom území Nesluša, obec Nesluša , Okres Kysucké Nové Mesto.
Popis stavby a napojenie inž. siete:
Objekt je jednopodlažný zrubovej konštrukcie zo smrekových profilov s povalovým priestorom, s pôdorysným tvarom
obdĺžnika so stranami 4,750 m x 3,750 m zastrešený sedlovou strechou so sklonom 25° a maximálna výška stavby je
navrhovaná +3,687 m od ±0,000 m, pričom ±0,000 m je totožná s úrovňou podlahy prízemia objektu. Výrazové
prostriedky architektúry objektu jednoznačne vypovedajú o jej funkcii, konštrukčnom systéme a dobe vzniku.
Objekt obsahuje jedno nadzemné podlažie a povalový priestor. Hlavný vstup do objektu sa nachádza na J-V strane.
Chatu tvorí jeden multifunkčný priestor. Objekt bude využívaný len sezónne. Bude napojený na prípojku elektro. Na
ostatné siete napojenie nebude.
Úžitková plocha 16,74 m2 Zastavaná plocha objektu 19,55 m2
Prístup: z parcely 5166/1
Likvidácia dažďových vôd – dažďové vody zo strechy RD budú likvidované na pozemku stavebníka
Napojenie na inžinierske siete
• Vodovodná prípojka – bez napojenia
• Elektrická prípojka bude napojená elektrickou NN zemnou prípojkou do SPP 2 na existujúcom podpernom bode
SSD na parcele 5166/1 (pri parcele 3823)
• Odkanalizovanie nebude vybudované
• Vykurovanie: bez vykurovania
Odstupové vzdialenosti objektu
- Od pozemku KN-C 5166/1 – 7,550 m
- Od pozemku KN-C 3801/1 – 2,00 m
- Od pozemku KN-C 3777 – 5,727 m
- Od pozemku KN-C 3799 - min 1 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
poriadok“). Nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery budúceho staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr

do 7 pracovných dní ,
odo dňa doručenia tohto oznámenia inak sa na ne neprihliadne.
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