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ROZHODNUTIE
vvzv A NA DOPLNENIE NÁ VRHU A PRERUŠENIE KONANIA

Vlastníci bytov a nebytových priestorov, SNP 746, 02204 Čadca,
ktorých zastupuje Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova 252, 022 47 Čadca

(ďalej len "navrhovatel"') dňa 18.05.2016 podal návrh na kolaudáciu stavby:

Komplexná obnova bytového domu č. 746 na ulici SNP v Čadci
na pozemku register "C'' parc. č. 3375 v katastrálnom území Čadca.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

V kolaudačnom konaní bolo doručené stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Čadci (ďalej len OR HaZZ v Čadci), v ktorom nesúhlasilo s vydaním
kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), vzhľadom na skutočnosť, že v kolaudačnom konani boli zistené závady brániace užívaniu
stavby (nesúhlasné stanovisko OR HaZZ v Čadci ku kolaudácii stavby) určuje na odstránenie závad
lehotu do

20.12.2016.

V tejto lehote navrhovateľ doručí stavebnému úradu súhlasné stanovisko Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci ku kolaudácii predmetnej stavby.

Zároveň Mesto Čadca podľa § 81 ods. 3 stavebného zákona kolaudačné konanie

prerušuje.
IOdôvodnenie:

Navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, SNP 746, 022 04 Čadca, ktorých
zastupuje Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova 252, 022 47 Čadca podal dňa
18.05.2016 návrh na kolaudáciu stavby "Komplexná obnova bytového domu č. 746 na ulici SNP
v Čadci" na pozemku register "C'' parc. č. 3375 v katastrálnom území Čadca.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

Mesto Čadca, na základe doručeného návrhu oznámilo účastníkom konania a dotknutým
orgánom začatie kolaudačného konania a nariadilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň 23.06.2016.

V kolaudačnom konaní bolo doručené stanovisko OR HaZZ v Čadci, v ktorom nesúhlasí
s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu, pretože zhotoviteľ neosvedčil požiarne
konštrukcie s reakciou, na oheň, ktorými by bolo preukázané, že pri uskutočňovaní stavby boli
dodržané požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb v súlade s vypracovanou projektovou
dokumentáciou ( nebolo možné preveriť, že pri realizácii stavby boli dodržané požiadavky reakcie na
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oheň stavebných výrobkov - kontaktného zatepľovacieho systému, požadovaných podľa schváleného
riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby). Tento stav je v rozpore s § 9 ods. 2 vyhlášky MV SR č.
9412004 Z.z., ktorou sa ustanovujeú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe
a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na skutočnosť, že v kolaudačnom konani boli zistené závady brániace užívaniu
stavby (nesúhlasné stanovisko OR HalZ v Čadci ku kolaudácii stavby) stavebný úrad určil na
odstránenie závad lehotu do 20.12.2016, v ktorej navrhovateľ doručí stavebnému úradu súhlasné
stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci ku kolaudácii predmetnej
stavby.

Stavebný úrad z tohto dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je
preskúmateľné súdom.

Doručí sa:

Účastníci konania
l. Vlastníci bytov a nebytových priestorov, SNP súp. č. 746, 022 04 Čadca - doručuje sa verejnou

vyhláškou
2. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. Č. 252, 022 47 Čadca

/'

f/) "
Ing. Milan GIL
primátor mesta

Dotknuté orgány
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 Ol Čadca
4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 O 1 Čadca

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Čadca, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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