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O ZACATI .KONANIA O ZMENE UZIVANIA STAVBY
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Ing. Anton Husár, PhD., Hurbanova

160/52,022 014(Čiidca'

(ďalej len "navrhovatel"') dňa 04.08.2014 podal návrh na zmenu užívania časti stavby:
"Zmena účelu užívania časti bytu č. 41 v bytovom dome 160 - detská izba na nový účelchránené pracovisko - účtovnícka činnost'"
na pozemku register "C" parc. Č. 3291/48 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté
konanie o zmene užívania časti stavby.
.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje
pripomienky a námietky. V rovnakej lehote' žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská
k predmetu tohto konania. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia pred dňom
ústneho pojednávania (Mesto Čadca, Mestský úrad, I.poschodie č.dv. 15).
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť kjeho podkladom, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Doručí sa:
Účastníci konania
1. Ing. Anton Husár, PhD., Hurbanova súp. č. 160/52; 022 04 Čadca
2. JUDr. Ol'ga Husárová, Hurbanova súp. č. 160/52,02204 Čadca
3. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 160 - ktorým sa oznámenie doručuje
verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
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Dotknuté orgány
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4. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. Č. 252, 022 47 Čadca
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 O 1 Čadca

Toto oznámenie musí byt' vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041143022\8
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 0\

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

