
Ing, Frinšelpi, 

MESTO Č ADCA 
MESTSKÝ ÚRAD V ČADCI 

oddelenie výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy  

Váš list čislo/zo dňa Naše čislo 
	

Vybavuje/linka 	V Čadci dňa 
VD/1872/2019/Mu 	Ing.Murčová/4302214 	17.05.2019 
č.zázn. VD/26051/2019/Mu 

OZNAMENIE 
0 ZAČATi KONANIA 0 DODATOČNOM POVOLEM ZMENY STAVBY 

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Mesto Čadca vydalo na stavbu „10323 - Čadca - Kýčerka - Rozširenie NNK" stavebné 
povolenie dňa 11.09.2018 pod č.j. VD/3512/2018/Mu pre stavebnika: Stredoslovenská distribučná, 
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorého zastupuje MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 
3008, 022 01 Čadca. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosf dňa 18.10.2018. 

Stavebnik dňa 13.11.2018 oznámil začatie prác na predmetnej stavbe. Dŕía 28.01.2019 Mesto 
Čadca obdržalo odvolanie od pána Jozefa Juriša, Kýčerka 2487, 022 01 Čadca voči vydanému 
rozhodnutiu. 

Nakorko odvolanie bolo zaslané po právoplatnosti vydaného stavebného povolenia, M6sto 
čadca zaslalo spisový materiál Okresnému úradu Žilina. Dria 03.04.2019 Mesto Čadca obdržalo 
odpoved', kde bolo konštatované, že Okresný Arad v sidle kraja nem6že preskúmat' rozhodnutie obce 
mimo odvolacieho konania a tým nie je možné zrušif právoplatné rozhodnutie. 

Dŕia 02.04.2019 požiadal pán Jozef Juriš o vykonanie štátneho stavebného dohradu na 
predmetnej stavbe. 

Mesto Čadca, na základe uskutočneného štátneho stavebného dohradu zo dňa 18.04.2019 
zistilo, že spoločnosf: MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca, ktorá zastupuje 
stavebnika: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sup. 6. 2927/8, 010 47 Žilina zrealizovala 
stavbu: „10323 čadca — Kýčerka — Rozširenie NNK" v rozpore s vydaným stavebným povoienim, 
ktoré vydalo Mesto Čadca pod č.j. VD/3512/2018/Mu dňa 11.09.2018 (došlo k rozdielnemu 
umiestneniu vedenia — umiestnenie do miestnej komunikácie). 

Mesto Čadca, ako prislušný stavebný urad, na základe zisteného a skutočnosti, že zmena stavby 
je už zrealizovaná začal z vlastného podnetu správne konanie podra § 88a ods. 1 stavebného zákona 
o nepovolenej zmene stavby „10323 Čadca — Kýčerka — Rozširenie NNK" na pozemkoch v k.ú. čadca 
(liniová stavba). 
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Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad, na základe predchádzajficeho konania o povoleni 
predmetnej stavby skonštatovalo, že stavba je umiestnená v súlade s platným územným plánom Mesta 
Čadca a dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejn 'ymi záujmami chránenými týmto 
zákonom a osobitnými predpismi. 

Mesto vyzvalo stavebnika (ktorý sa nechal zastupovat' spoločnosfou MIRACI elektro plus, 
s.r.o.), aby predložil stavebnému úradu žiadost' o dodatočné povolenie zmeny stavby „10323 Čadca — 
Kýčerka — Rozširenie NNK" na pozemkoch v k.ú. čadca (liniová stavba) a projektovú dokumentáciu 
zmeny stavby. Diia 14.05.2019 boli Mestu Čadca doložené požadované doklady 

Mesto Čadca, ako prfslušný stavebný úrad v súlade s ustanovenim § 18 ods. 3 zákona 6. 
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov upovedomuje 
o začatf konania o dodatočnom povolenf zmeny stavby 

„10323 Čadca — Kýčerka — Rozširenie NNK" 
na pozemkoch v k.ú. Čadca (1fniová stavba) 

podra § 88 ods. 1 pism. b) stavebného zákona a súčasne na prerokovanie žiadosti nariad'uje ústne 
konanie spojené s miestnym zisfovanim, ktoré sa uskutočnf dŕia 

21.06.2019 o 09.00 hod. 
na Mestskom úrade v Čadci, maid zasadačka — I. poschodie 6. dv. 18. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Očastnici konania 
m'óžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia, vyjadrif sa k jeho podkladom, prfpadne navrlinút' ich 
dopinenie na Mestskom úrade v čadci počas úradných dni. 

Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupfiovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byt' 

Ak Si niektorý z účastnfkov konania zvoli svojho zástupcu, tento musf predložif pfsomnú pinú 
moc toho účastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

11(,:r:P:71-11111ESTO NDCil 
--' 

-61- 

Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sap. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
2. MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz súp. č. 3008, 022 01 Čadca 
3. Ing. Vladimir Krčmárek, Skalité súp. č. 1014, 023 14 Skalité — projektant 

vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt' stavbou priamo 
dotknuté - nakollo sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 61 ods.4 stavebrao zákona sa oznámenie 
o začatf konania doručuje verejnou vyhláškou. 
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- vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt' stavbou 
dotknuté - nakorko sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona sa 
oznámenie o začati konania doručuje verejnou vyhláškou. 

Dotknuté orgány 
6. Mst1 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
7. Msf1 Čadca, referát dopravy 
8. MsÚ Čadca, referát správy majetku 
9. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku slap. 6. 4, 022 01 
Čadca 
10. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova sup. č. 91, 022 01 Čadca 
11. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Paldrikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Begickd cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina 
13. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 Žilina 
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy sup. č. 44, 825 19 Bratislava 

Toto oznámenie musi byf vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný den' 
lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia. 

VYVESENt DŇA.  	b- 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Tel.: 041/4332301-4 	Ie0: 313971 	 Bankové spojenie: VOB, a.s., čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. 	7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestský úrad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022 01 
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