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C A D c A
Č. j.: VD/4246/2014/Ja V Čadci dňa 26.11.2014

OZNÁME'N.JE' .~
", :".. -'

o PODANOM ODVOLANÍ'

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na
základe žiadosti, ktorú dňa 22.08.2014 podal .Ó: : •

•
Juraj Šerík, Hurbanova 160/48,02204 Čadca,

vydal dňa 17.10.2014 rozhodnutie pod č.sp. VD/4246/2014/Ja na stavbu:

Čast' bytu č. 19 - miestnosť č. 9
Čadca, Hurbanova súp. č. 160

na pozemku register "C" parc. č. 3291/48 v katastrálnom území Čadca. Proti tomuto rozhodnutiu podal

Ing. Marián Chovanec, Hurbanova 160/50, 022 04 Čadca'

v zákonnej lehote odvolanie. Kópia tohto odvolania je priložená v prílohe.

Účastníci konania sa môžu vyjadriť k podanému odvolaniu do

7 dní odo dňa doručenia

tohto oznámenia. K neskôr podaným vyjadreniam sa nebude prihliadať.

!/J,Q-,
Ing. MilanceVRA
primátor mesta
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Toto oznámenie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ..!:f.:.1l ..~.~.t?.1.~... Zvesené dňa: .
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý-potvrdzuje y. sénie a zvesenie oznámenia .

. -, ::, :,

~.

Príloha:

kópia odvolania

Doručí sa:

Účastnici konania
l. Juraj Šerík, Hurbanova súp. č. 160/48,02204 Čadca
2. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. Č. 160 - doručuje sa verejnou
vyhláškou podľa § 26 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
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Ing. Marián Chovanec, bytom Hnrbanovač. 160/50. 022 04 Čadca-
Telefón: 0902 386 525,

,
\,

Prílohy: Utd. znak:

Mesto Čadca
;~.M~t~ký úrad v Čadci

NámeSge' slobody 30
02221 Čadca

Referent

Vec
Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - odvolanie
Č.j.: VD/4246/20 14/Ja

Podávam odvolanie proti rozhodnutiu o povolení zmeny. v užívaní stavby a to
z dôvodu porušenia stavebného zákona a zákona o správnom konaní.

Porušenie stavebného zákona okrem iného v tom že ,,Rozhodnutie,, pomenováva stavbu ako
"časť bytu č.19 - miestnosť č.s ; čo zákon nepozná. V skutočnosti sa jedná o byt číslo 19, čo
je v zmysle § 43 ods.4 zákona definované ako "obytná miestnosť alebo súbor obytných
miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, s určením
na trvalé bývanie", a miestnosť Č. 9 (izba) je v zmysle §-43 ods. 5 zákona definovaná ako"
obytná miestnosť, ktorá svojim stavebnotechnickým riešením a vybavením splňa podmienky
na trvalé bývanie." '

Mesto Čadca, ako stavebný úrad, pri preskúmaní postupoval, ako uvádza v Rozhodnutí
-podľa § 85 ods. l stavebného zákona, kde je uvedené" stavbu možno užívať len na účel
určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne stavebnom povolení ..."
-podľa § 21 vyhlášky Č. 453/2000, kde v ods. 2, pís.d , je uvedené že" k návrhu na povolenie
zmeny sa pripojuje kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejme, na
aký účel bola stavba povolená .."

Stavebným zákonom je vo všeobecnosti garantovaná ochrana bývania ako takého.
"Rozhodnutí" o povolení zmeny premenovania a zmeny účelu " trvalé bývanie" na účel
podnikateľský" taktiež nekorešponduje súlad zo zákonom.

Porušenie zákona o správnom konaní okrem iného v tom, že navrhovateľ mal predložiť
podľa § 21 vyhlášky č.453/2000 zoznam účastníkov konania. Aj napriek tomu, že účastníci
konania boli (mali byť) známi, proces vyrozumenia účastníkov konania bolo uskutočnen I



verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona, čím som bol preklasifikovaný na neznámy a bez
pobytu .
V odôvodnení predmetného Rozhodnutia mi chýba znenie stanoviska Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Čadci, pretože suché konštatovanie súhlasného vyjadrenia je
nepostačujúce .

Navrhovateľ je súčasne aj vlastníkom danej nehnuteľnosti a vystupuje ako fyzická osoba.
Ako vlastník si musí byť vedomí, že má v zmysle zákona č. 182/93 Z.z o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov nejaké povinnosti, ktoré nesplnil. Týmto chcem upriamiť pozornosť
stavebnému úradu na § 3, ods. l zákona č.7111997~;sp,-~yneorgány postupujú v konaní
v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi a sú povinné -'chrániť práva a záujmy
fyzických osôb .." .
Pretože sa jedná o zmenu na podnikateľské účely, nie je jasné, aký právny subjekt bude
vykonávať podnikateľské aktivity v danom priestore. Z tohto dôvodu ako dotknuté orgány
mali byť oslovené napriklad : MsÚ Čadca - referát životného prostredia a odpadového
hospodárstva, OR Hasičského a záchranného zboruČadca.a vlastné Rozhodnutie zaslané na
vedomie na MESTO ČADCA, ako príslušnému správcbVľdane'podľa zákona č.563/2009Z.z.

S pozdravom

V Čadci, dňa 05. ll. 2014


