MESTO

Č ADCA

1\lámestie slobody 30, 022 01 Čadca
C. j.: VD/4215/2017/Ja

V Čadci dria 09.05.2018

ROZHODNUTIE
0 POVOLEM ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČEMM

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušny podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanf a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
preskúmal žiadosf o zmenu stavby pred jej dokončenim, ktorn dria 24.05.2017 podali
vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome nip. 6. 735
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania podra § 68 stavebného zákona
povo u j e
zmenu stavby
Bytový dom 6. 735 - pristavba balk6nov
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. č. 3383, 3384 v katastrálnom nzemi Čadca, v tomto
rozsahu:
-

projektová dokumentácia rieši zmenu stavby "Bytovy dom 6. 735 - komplexná obnova" pred jej
dokončenim, ktorá spočiva v prfstavbe železobetónovych , predsadenych montovanych balk6nov k
južnej fasáde bytoveho domu

Pre uskutočnenie stavby sa určujri tieto d'alšie závrizné podmienky:
1

Zmena stavby bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani,
ktorn vypracoval Gold project s.r.o., Ing. Vladimir Golis, Okružná 689/5, 022 04 Čadca a ktorá je
prilohou tohto rozhodnutia, pripadne zmeny nesmú byt' vykonane bez predchádzajnceho
povolenia stavebneho nradu.

2. Umiestnenie pristavovaných balk6nov bude, na základe zmluvy o uzavreti budikej knpnej zmluvy
zo dria 25.04.2018 medzi mestom Čadca a vlastrami bytov a nebytovych priestorov bytoveho
domu snp. č. 735 v čadci, na novych parcelách, vytvorenych z časti pozemku pare. č. CKN 3368/1
vo vlastnictve mestaČadca,
'
ktorých skutočná výmera bude vyznačená v úradne overenom
geometrickom pláne s porealizačným zameranim stavby.
3. Stavba vrátane povolenej zmeny bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dria nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Ostatné podmienky uvedené v stavebnom povoleni vydanom mestom Čadca dria 19.05.2016, pod
č.j. VD/1193/2016/Ja ostávaj6 nad'alej v platnosti.
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Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
— CKN 3383, 3384, 3368/1 — zastavané plochy a nádvoria
K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:
— Okresné riaditerstvo Hasičského a záchrarmého zboru v Čadci,
Mestská teplárenská spoločnosť a.s.
Rozhodnutie o námietkach ličastnikov konania:
— v priebehu konania boli zo strany fičastnikov konania (Ing. Marián Pikuliak, Ing. Slávka
Pikuliaková, MUDr. Miloslav Cesnek a Mgr. Darina Cesneková) vznesené námietky v pisomnom
podani zo dfia 04.08.2017
— uvedeným námietkam bolo vyhovené, na základe nich bolo konanie prerušené a stavebnik bol
vyzvaný na dopinenie žiadosti, požadovand doklady boli doložen6 Ma 26.04.2018
Upozornenie:
Toto rozhodnutie stráca podFa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa zo zmenou stavby nezačne do
doby platnosti pôvodného stavebného povolenia.
So zmenou stavby nesmie byť začaté, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52
zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf (správny poriadok) v znení neskoršich predpisov).

Od6vodnenie:
Dila 24.05.2017 podal stavebnik „vlastníci bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome slap. Č. 735"
liadosť o z,menu stavby pred jej dokončenim na stavbu „Bytový dom č. 735 - pristavba ballthnov" na
pozemkoch register "C" pare. '6. 3383, 3384 v katastrálnom fizemi Čadca. Uvedeným Mom bolo začaté
konanie o zmene stavby pred jej dokončenim.
Zmena stavby sa dotýka stavby, na ktord stavebný Arad vydal stavebné povolenie dŕia 19.05.2016 pod
č.sp. VD/1193/2016/Ja a ktoré nadobudlo právoplatnosť dfia 24.06.2016.
Stavebný úrad oznámil 24.07.2017 začatie stavebného konania všetkým známym fičastrifkom konania
a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný drad podra ustanoveni § 61 ods. 2 stavebného zákona
upustil od fistneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakollo pomery staveniska mu boli dobre
známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé posfidenie navrhovanej
zmeny stavby. Zdroveti stanovil lehotu 7 drif odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu
fičastnici konania uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje
stanoviskd.
Zároveti stavebný Arad upozornil fičastnikov konania a dotknuté orgány, že si svoje pripadné námietky
a pripomienky k povorovanej stavbe môžu uplatniť na tunajšom stavebnom drade najneskôr v určenej
lehote, inak sa na ne nebude prihliadať.
Pretole pri posiideni žiadosti stavebný Arad zistil, le doložené doklady a stanoviskd neumožtiujii
riadne a sporahlivé postdenie žiadosti, bol stavebnik dfia 25.09.2017 vyzvaný na ich dopinenie a
konanie bolo prerušené. Žiadosť bola dopinená di% 26.04.2018.
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Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosť z hradisk uvedených
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnfkmi konania a s dotknutými orgámni a organizáciami
a zistil, že realizáciou zmeny alebo jej uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
-

Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci,
Mestská teplarenska spoločnosť a.s.

Stavebný úrad zaistil vzajomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácif
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre
napojenie do sietf technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Očastnici konania:
vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome siip. 6. 735, Gold project s.r.o.
-

v priebehu konania boll zo strany účastnikov konania (Ing. Marian Pikuliak, Ing. Slávka
Pikuliaková, MUDr. Miloslav Cesnek a Mgr. Darina Cesneková) vznesené námietky v pisomnom
podanf zo dria 04.08.2017

— uvedeným námietkam bolo vyhovené, na základe nich bolo konanie prerušené a stavebnik bol
vyzvaný na dopinenie žiadosti o tieto doklady:
- doklad o vlastnickom prave k pozemkom, na ktorých budú umiestnené pristavované balk6ny
- statické posúdenie stavby, v ktorom bude posúdený aj vplyv navrhovanej pristavby ballainov na
jestvujúci bytový dom a posúdenie navrhovaného zakladania stavby na konkrétne záldadové
pomery
- plan organizácie výstavby
- situáciu umiestnenia stavby s vyznačenými inžinierskymi sieťami, zariadeniami technického
vybavenia a ochrannými 'Amami
- súhlasné zavazné stanovisko Mestskej teplárenskej spoločnosti, a.s.
— požadovand doklady boll doložené Ma 26.04.2018
Projektová dokumentácia zmeny stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu a
podmienky územného rozhodnutia o umiestnenf predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu
stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby.
Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Potgenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podať
odvolanie v lehote 15 did odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Cadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie preskúmaterné súdom po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov.
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Toto rozhodnutie musi bye vyvesené na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deri
vyvesenia je driom doručenia.
Vyvesené dria:

71/4,

- ,?6:1

Zvesené

MESTO b_DCA
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyveseriie a zvesenie rozhodnutia.

Poplatok:
Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položky 60 pism. c ods. 2 vo výške 100.00 bol zaplatený.
Dom& sa:
fJčastnici konania
1.vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sill). č. 735 — doručuje sa verejnou
vyhláškou podra § 69 stavebrao zákona
2. Gold project s.r.o., Okružná súp. 6. 689/5, 022 04 Čadca /projektant/
Dotknuté orgány
3. Mestská teplárenská spoločnosf a.s., Palárikova sap. č. 88, 022 01 Čadca
4. Mg:1 Čadca, oddelenie ekonomické a správy majetku
5. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranneho zboru v čadci, A. Hlinku súp. 6. 4, 022 01 Čadca
Na vedomie
6. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. 6. 252, 022 47 Čadca

Tel.: 041/4332301-4 1(1'0: 313971
Bankové spojenie: VOB, as., Čadca
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7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca. Namestie slobody 30, PSČ: 022 01

E-mail: sektretariat@mestocadca.sk
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