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V Čadci dňa 08.10.2015

C. j.: VD/4880/2015/Mu

ROZHODNUTIE
O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A
POVOLENÍužíVANIA~~STAVBY

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)' v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebn)'
zákon"), preskúmal žiadosť o dodatočné povolenie stavby; ktorú' podal
Pavol Bukovan, M. R. Štefánika 2560, 02201 Čadca,
Jarmila Bukovanová, M. R. Štefánika 2560, 022 01 Čadca
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. l písm. b) a § 88a stavebného
zákona
'
dodatočne
povoľuje
vykonané stavebné práce a súčasne podľa § 88a ods. 9 a § 82 ods. 1 stavebného zákona vydáva
p o vol e nie

na u ž í van

ie

stavby
Rodinný dom + garáž
.
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 11 862/2 (rodinný dom) parc.
v katastrálnom území Čadca.

Č.

11 860/2 (garáž)

Objektová skladba povoľovanej stavby:
SO Ol Rodinný dom
SO 02 Garáž
Stavba obsahuje:
Bola zrealizovaná stavba samostatne stojacieho rodinného domu- Kompakt 40. Rodinný dom
je nepodpivničený, jednopodlažný, s využitím podkrovia, zastrešený sedlovou strechou. Objekt RD je
napojený: elektrická prípoj ka NN privedená z jestvujúceho
vzdušného vedenia NN, vodovodná
prípoj ka je realizovaná z vlastného zdroja (studňa), splaškové vody sú odvedené do novovybudovanej
nepriepustnej žumpy.
.
Súčasne stavebník zhotovil stavbu samostatne stojacej garáže. Garáž je betónová.
prefabrikovaná. Nie je napojená na žiadne inžinierske siete.
Technicke údaje stavby - rodinný dom:
Zastavaná plocha:
67,00 m2
Obytná plocha:
59,49 m2
Podlahová plocha:
95,51 m2
Počet obytných miestností:
4+ 1
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Technické údaje stavby - garáž:

:

~ Zastavaná

.

~
,
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plocha:

17,00 m2

,

Pre užívanie stavby Mesto Čadca podl'a § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto
podmienky:

"i,

•

•
.l

,

stavbu užívať v súlade s platnými právnymi predpismi o vytváraní a ochrane zdravých životných
podmienok,
predpismi
týkajúcimi
sa požiarnej bezpečnosti,
bezpečnosti
práce a technických
zariadení,
pri nakladaní s komunálnym
odpadom zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením
mesta, v zmysle § 39 ods. 5 zákona Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení,

Pri
nedostatky,

miestnom
zisťovaní
v kolaudačnorn
ktoré by bránili vydaniu kolaudačného

'konaní "ňeboli+na
rozhodnutia.":'-'

kolaudovanej

stavbe

zistené

ODÔVODNENIE
Mesto Čadca vydalo pod č.j. VD/756/2007/Mu
dňa: 06.08:2007
stavebné povolenie.
Po
zrealizovaní
stavby
stavebníci
požiadali
o vydanie.vkolaudačného
rozhodnutia.
Nakoľko
v kolaudačnom konaní na základe predloženého
geometrického
plánu skutočného vyhotovenia stavb>
bolo zistené, že stavebníci nedodržali podmienky umiestnenia stavby a naviac zrealizovali stavebn)'
objekt - Garáž, stavebníci požiadali o dodatočnépovolenie
zmenystavby.
Z uvedeného dôvodu Mesto
,
, ~
Čadca zahájilo konanie podľa § 88 stavebného zákona o nepovolenej zmene stavby: "Rodinný dom -,
~
garáž" na pozemkoch p.č. CKN 11 862/2, II 860/2 v k.ú. Čadca.
,

"

Stavebnému
úradu boli predložené
všetky potrebné
doklady pre vydanie dodatočného
povolenia zmeny stavby, stavebný úrad na ich podklade konštatoval, že dodatočné povolenie zmeny
stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebn)
zákon"), v súlade s ustanovením
§ 18 ods, 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov upovedom il o začatí konaniao dodatočnom povolení zmen>
stavby podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona. Nakoľko stavebnému úradu boli dobre známe
pomery stavebný úrad upustil od ústneho konania, pričom účastníci konania a dotknuté orgány mohl i
svoje námietky a pripomienky
k zrealizovanej
stavbe na pozemkoch p.č. CKN 11 862/2, II 860/2
v k.ú. Čadca uplatniť v lehote do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia. Zároveň boli upozornení, že na
neskôr podané námietky a pripomienky nebude tunajší stavebný úrad prihliadať,
V uskutočnenom
konaní stavebný úrad posúdil žiadosť o dodatočné
stavebné povolenie
z hľadísk uvedených v § 88 a), § 58 - 66 stavebného zákona, prejednal ju z účastníkmi konania a zistil.
že uskutočnením
ani jej užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené
alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
V konaní bolo zistené, že stavba je uskutočnená.
Pri miestnom zisťovaní neboli na stavbe
zistené nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného
rozhodnutia, z toho dôvodu stavebný úrad
zároveň povolil užívanie stavby. Užívaním
stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné
prostredie.
Stavba sa nesmie začať užívať, pokiaľ toto rozhodnutie
nenadobudne
právoplatnosť(§
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
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POUČENIE
Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/o Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa zákona
Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

'. t/:?'Ing. Milan G
primátor mesta

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Pavol Bukovan, M. R. Štefánika súp. Č. 2560, 022 O 1 Čadca
2. Jarmila Bukovanová, M. R. Štefánika súp. č. 2560, 022 01 Čadca
3. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Rieka

Nakoľko sa vokolí nachádzajú neusporiadané pozemky ostatným účastníkom konania sa
rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej ...tabuli Mestského úradu v Čadci.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledn)
deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

Správny

poplatok

podľa

zákona

Č. 145/1995

Z.z. o správnych

poplatkoch

výške 50.00 E, položky

60 písm. a ods.

l YO výške 50.00 E, položky

výške 30.00 €, položky

60 písm. d ods.

1 YO výške 30.00

Tel.:
Fax:
Adresa:

041/4332301-4
04 1/4302218
Mestský

IČO:
DIČ:

úrad Čadca, Námestie

313971
2020552974
slobody

€,

položky

y

znení

neskorších

položky

60 písm. _d ods. 1 YO výške 30.00·f~~kom

Bankové spojenie:
VlJB, a.s., Čadca
č. ú.: 7224-322/0200

30, PSČ:: 022 O l

predpisov

60 písm. a ods. l YO výške 50.00 E. položky

60 písm. a ods.
60 písm. d ods.
240.00

n'

l vo

E bol zaplaten)

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet:
www.mesrocadca.sk
.
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