obec Staškov

čj VýsĹS 2021/435/R1822
V1',bavuje .

Ul. Jozefa Kroneľa č.58 023 53 Staškov

V Staškove, dňa 14.09.2021

Mgr' Š*bová
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oznámenie

o začatíúzemného konania a upustenie
od mĺestneho šetrenia a ústneho ľokovania

NavrhovatęLia: Michal Kubinec amanž.
Mgr. Kubincová Miľoslava, Bzovicka č. Bratislavą
.
Petľžalkav zastúpeníDodek Ján Staškov č.
dřn 25.O8.źnl iru tunajšom stavebnom
|oJuü
úľadežiadost' o vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby :,, Novostavba ľodinného domu,,
bude umiestnená na parc. CKN č. 45ő]/3
,ktotá
v k.ú. Staškov.
Uvedeným dňom bo\o zač,atéuzemné konanię.

objektová skladba

:

So 01 Novostavba ľodinného domu na paľcele CKN
č.4561/3
so 02 oplotenie sľ9v1enéplochy na parcele CKN č..456113,4530/2
1
So 03 vodovodná-prípojka
pu.".l" CKN ĺ. ąieyilą530ĺ2,š.t.cesta III/2034
So 04 káblová NN pľíp-ojka''ä
nđparcele CKN ĺ. ąsđ'n,ą530/2
So 05 čov na pa."óle Ckľ ĺ. isslĺs
Samostatné sto|aca novostąvba rodinného
domu, v ktoľom sa vytvorí novó bytová jednotka,
ktorá
svojím stavebno - techniclqłm afunkčný*
rrpor:iodoním avybavením spĺňa požiadavĺql
na
tľvalé
bývanie' Je ľiešená ąko solitéľ,"jednopodlažnć,
typ bungalov, nepodpivničenó, s dvojgarážou.
Pôdorysných ľozmerov ]4,40 m- x 3ĺj,ss m poarífsry'r*
písmeno Z,. Strecha bude sedlová
avalbovćl' orientácią hrebeňą stľechy bude^v r-ri,
śz-ľ.-Vstupdo obiektu bude zovýchodnej
strany' zo západnej strany bude vytvorená
exterierova terasa š. ĺ,os * , ĺ,60 m, 4,00
m, 2,50 m,
]
'00 m' ] ] '00 m' obvodová konštiukcią bude z tvórnic P)RTTHERM 30 Profi 30 hľ.
300 mm, +
,
zateplenie hľ'200 mm kontaktným zatepľovacím
systém-om, vnútornénosné muľivo bude z
tvąľnic
PR)THERM hľ' 250 mm, ] 50 mm, ] ] 5 mm' rońĺn bude jednoprieduchový
s priemerom 200 mm.
Spevnené plochy budú zo zámkovej dlažby
hľ.80 *ń , podktad bude ńoľit, dľvenékąmenivo,
kąmenivo íľ'4/smm, štľkodrviny,geotextíiie,
parkový'a cestný obrubník . odvodnenie ujazdu je
ľiešenépoclĺznym a priečnym ,ĺdoio*, vody
bůde odíádzaná do líniovéhoodvodňovacieho
žľabu
Celková plocha spevnených plôch bude ]íp,la
.).
čoĺr1,Tő AQUATEC' Kanalizačnlźpotľubie
bude z PVC mateľiátu DN ]_25 mm s min.
spádom 2%. Dĺžkaccą ],50 m. Dažďová kgnąlizćlcia
bude zmateľiálu PVC DN ]25 2,00 oń.sktor
r-rrriłra od mislýc|h zvodov kvsąkovącej jame
ľozmeľov 2x3 m' Stąvebné pľáce sa budú
ľealizovať.r-o zastavanĺźhoúzemią obce v ľovinatom
teľéne.

oplotenie - od št' cesĺy-bude ľiešenýzhotových
nárnic v; ],50 m osadené vbe-tónovom základe,
ostatnĺ! oplotenie bude z pletiva s podhľabovými
do1tami, ,rrľo,rýri' šrffiľ"rrrrr'|łjr,
v betónových pc)tkách, celkoiá dĺžkaoplotenia
bude cca 289,28 m
Odstupová vzdialenost]1tavbľ od parcely CKN
č. 4561/1. ( EKN č. 95ő]/2) bude min. 3,50 m, od
paľcely CKN č' 4561/] ( EKN č'9565) buie
min.6,08 m' od paľcely CKN č. 456]/1 ( EKN
č. 9547/3
) bllde min'23'00 m , od parcely CKN č. 4544 ( EKN č.'g54żB) bide
min.22,ó0.
parcely
od
,
CKN
č' 4544 ( EKN č' 9575) bude min. 19,00 m, odparcriy
ćrłv
č.
4543 bude min. 2,50 m' odparcely
CKN č. 1530/2 bude min. 6,40 m, od parcely cru
ĺ' ísolĺsbude min. 2,30 m.
Výškovéosadenie stavby .Výška hľebeňa stľechy
bucle od +- 0,000 + 4,g] m,
teľénod +- 0,000 bude v úľovni - 0,200
m, - 0,4ő5 m

ł 4,54 m

upravený

Napojenie na ĺnžĺnierskesĺete : voda _ novou vodovodnou prípojkou
z HDPE DN32 SDR ] ], PN
l6 z verejného vodovodu
- kanalizłźcia_ lrcvou kąnąIizačnouprípojkou z PVC materiĺźIu
LqL* u!|
DN l 125
zJ ĺĺ'Iĺ'
mm s'\ ĺr"r''
min. öpacłom
spádom Z"/
20ń.
Dĺžkncca ],50 m do novovyno,enlij ćoĺ,lro AQUArEc'vI
- uylalrovanie _ tepelné čerpadlo Wessmann s tĘelným
uýkonom 2,8 -7,00 kW, Iłbovó vložka
- e.I- energia _ napojenie na jestvujúcu NN sieť novou'prípőiĺ*"
- komunikicia _ št' cesý III/2034 novozriądeni,m
ziazaon
- ďažďové vody budtú likvídované na vlostnom pozemku tralivodom ( do
vsakovacej jamy
rozmerov) tak, aby nespôsobovali škodu na susedných pozemkoch
.

obec Staškov, ako pľíslušnýstavebný úrad v súlade s ust. 36
ods. l zál<. č,. 5011976 zb.
$
(stav. zákon) v znení neskorších predpisov v súlade
s $33 ods.2 zźl<oĺač,.7t/tg67 Zb. o správnom
konaní oznamuje podľa $18 ods.3 zákona č. 7111967 o správnom
konaní zaćatie územného
konania dotknutým orgiĺnom štátnej správy a známym
účastníkomkonania a zélroveťlpodľa 36
$
ods. 2) stavebného ákona upúšťaod ústneho pojednávania
a miestneho zisťovania. Do podkladov
rozhodnutia je možnénahliađnuťna useku stavebného
poriadku na obci Staškov v pracovnej dobe
vpľacovných dňoch streda od 7,00 hod do 15
,00 hod a na obci Staškov v pracovné dni av
pracovnú dobu. odporučame Vám dohodnúťsi prípadne
stretnutie na nazeľanie do spisu mailom na
adľesu
, aby Vám zamestnanec stavebného uľadu mohol byt'plne
k dispozícií.. častĺrícikonania môžu svoje nĺímieĘ
k Žiadosti uplatniť písomne resp. ústne na
úseku stavebného poriadku v budove obce Staškov v pľacovné
dni sheda od 7,00 hod do 15,00
hod.najneskôr do tl.10.2o21 v opačnom prípade nebudú
vzaté do úvahy.

V ľovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté oľgĺĺnyštátnej
spľávy. Na pripomienky

uplatnené po určenom termíne sa neprihliada.

Podl'a $36 ods'3) stavebného zźi<ona, ak dotknuý orgĺín,
ktoÝ bol vyrozumený o začatíúzemného
konania k navrhovanej stavbe neozniĺmi *e9*j uř"uo predlženej
lehote svoje stanovisko, má sa
"
zato,že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných
áujmov sĺnbsĺ.

V slilade s $37 ods. 3 stavebného zźkoną stavebný úrad neprihliadne na
námietky
ktoré sú v rozpoÍe so schválenou územnoplĺĺnovacoudokumentaciou.
Stavebný

a pripomienky,
úrad upozorňuje
účastníkovkonanią že podľa $42 ods.4 sra-vebného zźl<onav
odvolacom konaní sa neprihliada na
nĺĺmietky, ktoré neboli uplatnené v prvosfupňovom konaní
v určenej lehote.
Ak sa nechá niektoý účastríkkonania y k9naní zasfupovať, jeho žá*top"u
musí predložiť písomné
splnomocnenie, s podpisom toho účastníkakonanią ktäľý
sa dal v konaní zastupovať.

V zrnysle $3 ods'2 zfüona č,.7114967 Zb o správnom konaní ( správny poriadok
) v platnom znení
pri nahliadnutí do podkladov alebo na poŽiaäanie stavebný
uraďúčastnítomkonanią zúčastlreným
osobám, ktoľých konanie sa týką poskytne pomoc aioučenie,
aby pľe neznalosť pľávnych
predpisov neuĘeli v lĺonaníújmu.

Toto oznłĺmenie má qovahu veľejnej vyhlĺášky podl'a 26 ods. 2
zái<oĺa ě. 7111967 Zb.
$
is a"ĺ na uradnej tabuli obce Staškov.

o správnom konaní' oznĺĺmeniemusí bý rryu"."''é pä
dobu

Ing.Ladishv šiměiskc
starosta,obce
-J'--

Doručuje sa:

Michal Kubinec a manž' Mgľ. Kubincová Miroslava,
Bzovicka
v zastúpení

č , Bratislava - PetrŽalka
Dodek Ján Staškov Č
obec Staškov_ staľosta obce
ostatným účastníkomkonania vlastníkom (
LV č. 6190,LV č.6l83, LV č,' 6259,Lv č)'4572. LV
č.
1542' Ly č'' 8236') so stavebnými pozemkami
CKN
č.
456l/3,
45i,3Vl2 V k.ú Staškov susediacich
pozemkov a stavieb na nich stojacióh,
ako aj vlastníkom susediacich stavieb, ktorých
uŽívanie by
mohlo byt'navľhovanou.stavbóu priamo dätknuté
($139 ods.2 písm.c) apísm' d) stavebného
zákona pozemkov sa oznámenie doiučuje
Zb. o sprtlvnom konaní.
'e.e;nou 'y"I'iáí"" podľa $ 26 ods. ? zákona č,.71/1967
Na vedomie:
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p NábreŽie
l.Krasku 3l834,gŻl80 Piešťany
' '-J!i
okľesný úľadČadca odboľ stärostlivosti ż',-P;la.lL"ä!.q1,
c;;;""
Stredoslovenská di stribučná a. s' Pri Raj čianke
"
č'2.9;il 8,Żiinu
okľesný úrad Čadcapozemkový a lesný odbor,
Palárikáva J'ós' Čua.u
SEVAK a's. Bôrická cesta č.l960, Ż]lina
Slovak Telekom a.s.' Poštov á č,.l, Żilina
SPP - distribúcia a. s. RC Żilina Záv od,skźt cesta
č,.26 l294g, ŻIlina
ENERGOTEL a.s', Miletičová č.7' Bľatislava
Teleťonica Slovakia s.ľ'o, Einsteinová č.24'
Bratislava
orange Slovensko a.s. Pľievo zská, č,'6/A. Bratislava

PľíIoha:situácia umiestnenia stavby

Toto oznámenie musí byt'vyvesené po dobu
15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

. '.

VYVESENÉ oŇł: ......./!.'il, .!{..łĺ.

ZVESENÉ oŇł:

,Ý.... ... ..

.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuj e
vyveserue a zvesenie
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