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ROZHODNUTIE
O POVOLENÍ ZMENY V UŽíVANÍ STAVBY
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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"), v konaní preskúmal návrh na zmenu v užívanf časti stavby, ktorý dňa 04.08.2014 podal

Ing. AntoqHusár, PhD., Hurbanova 160/52, 022 OlČ~~ca':'"

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 85 ods. l stavebného zákona a § 21
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o vol' uje z men u v u ž f van f
časti stavby

"Zmena účelu užfvania časti bytu č. 41 v bytovom dome 160 - detská izba
na nový účel - chránené pracovisko - ňčtovníeka čínnosť"

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3291/48 v katastrálnom území Čadca.

V bytovom dome súp.č. 160 v byte č. 41 na Hurbanovej 'ulici v Čadci, v miestnosti detskej
izby bude zriadená chránená dielňa - účtovnícka činnosľ, Zmena účelu užívania si nevyžaduje žiadne
stavebné úpravy.

Pre užfvanie časti stavb-y sa určujú tieto podmienky:
l. Pri užívaní časti stavby budú dodržané predpisy o vytváraní a ochrane zdravých životných

podmienok, predpisy týkajúce sa požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení.

2. Odpad vzniknutý pri užívaní časti stavby bude likvidovaný podľa platného všeobecne záväzného
nariadenia mesta a platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

So zmenou v užívaní stavby sa nesmie začať skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne
právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov).

ODÔVODNENIE

Stavebník: Ing. Anton Husár, PhD., Hurbanova 160/52, 022 04 Čadca podal žiadosť
o povolenie zmeny v užívaní časti stavby "Zmena účelu užívania časti bytu č. 41 v bytovom dome 160
- detská izba na nový účel - chránené pracovisko - účtovnícka činnosť". V bytovom dome súp.č, 160

. v byte č. '41 na Hurbanovej ulici v Čadci, v miestnosti detskej izby bude zriadená chránená dielňa -
účtovnícka činnosť. Zmena účelu užívania si nevyžaduje žiadne stavebné úpravy.
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Mesto Čadca, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomilo o začatí konania o zmene užívania časti
stavby podľa § 85 stavebného zákona a súčasne podľa § 21 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nariad'ilo ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň 09.09.2014 so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o zmene v užívaní
predmetných stavieb, prerokoval ju z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 34, 76, 77, 79 až 84
stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením
ani budúcim užívaním stavieb nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania nenašiel stavebný úrad
také dôvody, ktoré by bránili povoleniu požadovanej.ZIllenYy'.:~í~í.s~avby.

POUČENIE

Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poria<iku,výsťavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie ni'e:]'e možné preskúmať súdom podl'a zákona
Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v ~lll zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok. ~P(J.(t·"('; ~ l'-l>: Z/. '. .
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t/?,
Ing. Milan RA
primátor mesta

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Ing. Anton Husár, PhD., Hurbanova súp.č. 160/52,02204 Čadca
2. JUDr. Oľga Husárová, Hurbanova súp. Č. 160/52, 022 04 Čadca
3. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. Č. 160 - ktorým sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie musí
byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úŕädu v Čadci.

Dotknuté orgány
4. Okresné stavebné bytové družstvo Čadca, Gočárova súp. Č. 252, 02247 Čadca
5. Regionálny 'Úradverejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156,02201 Čadca

Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyveseniaje dňom doručenia. •

VYVESENÉ DŇA: :1.1..: (..:.?.~.~ZVESENÉ DŇA: .

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.Z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov položky 62 písm. a ods. 1 vo
výške 30.00 € bol zaplatený.
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