
M E s T o ve A D e A
Č. j.: VD/4758/2015/Ja V Čadci dňa 04.08.2015

o POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 z~~ori.ač;:5011976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
preskúmal žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, ktorú dňa 19.05.2015 podali

Vojtech Mahút, Raková 884, 023 51
Stanislav Machovčák, Staškov 767, 023 53

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 68 stavebného zákona

povoľuje

zmenu stavby

Budova súp. č. 960 - prístavba a stavebné úpravy

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 12111, 121/4, 121/6 v katastrálnom území
Čadca, v tomto rozsahu:

zhotovenie balkónov, ktoré v pôvodnej projektovej dokumentácii neboli navrhované

výstavba objektu radových garáží na pozemkoch parc. č. 121/1., 121/7

zmena účelu užívania administratívnych priestorov na byty

Na predmetnú stavbu "Budova súp. č. 960 - prístavba a stavebné úpravy" vydalo Mesto Čadca
stavebné povolenie dňa 02.02.2015 pod č. VD/4265/2014/Ja.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky:

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto stavebnom
konaní, ktorú vypracoval AD-Projection, s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, UHluška 1197,
022 O 1 Čadca, a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byt' vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavba vrátane povolenej zmeny bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Správca siete SEVAK, a.s. so zmenou stavby súhlasí za nasledovných podmienok:

Po fyzickej obhliadke priamo v teréne našimi pracovníkmi bolo zistené, že garáže sú umiestnené
na verejnej kanalizácii DN 300 PVC, čím nebol dodržaný zákon č. 442/20002 ods. 5 § 19
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
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Obhliadkou bolo zistené, že potrubie pod predmetnými garážami je priechodné, funkčné, t.j.:
stavbou garáží nedošlo k poškodeniu kanalizačného potrubia

V prípade havárie na potrubí resp. z prevádzkových dôvodov budú garáže v potrebnom rozsahu
odstránené (aj mimo ochranného pásma kanalizácie, t.j. 1,5 m od okraja potrubia na obidve strany)
na vlastné náklady investora stavby garáží ihneď po požiadavke prevádzkovateľa SEVAK, a.s.
V opačnom prípade budeme zákonným spôsobom uplatňovať náhradu škôd. Investor stavby garáží
bude prípadné škody na svojom majetku spôsobené prípadnou haváriou na predmetnej kanalizácii
znášať na vlastné náklady.

Ostatné podmienky uvedené v stavebnom povolenívydanomMestom Čadca dňa 02.02.2014 pod
č. VD/4265/2013/Ja ostávajú nad'alej v platnosti. . ';." .. ;,.>.'
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K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Podmienky a stanoviská dotknutých orgánov boli akceptb0~é a sú zapracované do podmienok pre
uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky ani
pripomienky.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa zo zmenou stavby nezačne do
doby platnosti pôvodného stavebného povolenia.

So zmenou stavby nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné .p~volenie· nenadobudne právoplatnosť(§ 52
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Povolená zmena stavby pred jej dokončením je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
ÚPN CMZ Čadca.

Odôvodnenie:

Dňa 19.05.2015 podal stavebník Vojtech Mahút, Raková 884, 023 51 a Stanislav Machovčák,
Staškov 767, 023 53 žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu "Budova súp. Č. 960 -
prístavba a stavebné úpravy" na pozemkoch register "C" parc. Č. 12111, 12114, 12116 v katastrálnom
území Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Zmena stavby sa dotýka stavby, na ktorú Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, vydalo stavebné
povolenie dňa 02.02.2015 pod Č. VD/4265/2014/Ja.

Stavebný úrad oznámil dňa 02.06.2015 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 24.06.2015, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami
a zistil, že realizáciou zmeny alebo jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
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Stanoviská oznámili:

Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahmul do podmienok tohto
rozhodnutia.

Účastníci konania:

Vojtech Mahút, Stanislav Machovčák, Alž-Projection, ~.ri.2.,Moget a.s., vlastníci pozemku parc. Č.
CKN 150 v k.ú. Čadca ~Oo •• 0 ••••••• , , '.- •

, • :~ .•• o:,

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Projektová dokumentácia stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie
stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby.
Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrckutohtorozhodnutia.

'. ' .

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca!. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskúmatel'né súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

·r~Z'Milan~--

primátor mesta

Poplatok:

Správny poplatok podl'a zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky 60 písm. g vo výške 400.00 € bol zaplatený.

Príloha:

overená projektová dokumentácia
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Toto rozhodnutie musí byť-vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15-dilÍ, osledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa' !). g . .20·1r;- Zvesené dňa: .

.······);,·,k~T~~ADc~.
..............:::~.-:~:-:-:.::::::~~.-~.~~= .

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvidzti~v,ve'o nie azvesenie oznámenia.
" ,..~-" '

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Vojtech Mahút, Raková súp. č. 884, 023 51 Raková
2. Stanislav Machovčák, Staškov súp. Č. 767, 023 53 Staškov
3. AD-Projection, s.r.o., UHluška súp. Č. 1197,022 Ol Čadcalprojektantl
4. Moget a.s., Vranovská súp. Č. 23, 851 O 1 Bratislava
5. vlastníci pozemku parc. Č. CKN 150 v k.ú. Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 69
stavebného zákona

Dotknuté orgány
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.,Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova sup:č. 1156,02201 Čadca
8. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp.č. 1960,01057 Žilina'
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