
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/2436/2020/Mu 	 V Čadci dim 28.07.2020 

ROZHODNUTIE 
PREDĹŽENIE PLATNOSTI STAVEBNÉ1-10 POVOLENIA 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zdkona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), na podklade žiadosti o prediženi platnosti stavebného povolenia a prediženie lehoty výstavby, 
ktorú podal 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

(d'alej len "stavebnik"), podFa § 67 a § 69 stavebného zákona 

predlžuje 

platnost' stavebného povolenia vydaného Mestom Čadca pod č.j. VD/222/2018/Mu zo dria 03.04.2018 
pre stavbu ,Čadca - Kýčera: Zahustenie TS a rekonštrukcia NN vedenia (SW: 9867)" na pozemkoch v 
k. ú. Čadca a v k.ú. Horelica a zároveri predlžuje lehotu výstavby pre uvedenú stavbu. 

Stavebnč  povolenie plati 2 roky odo dim nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
Stavebnč  povolenie nestratí platnost', ak bude počas tejto lehoty stavba začatá. Lehota výstavby 
bude 3 roky od začatia realizácie stavby. 

Ostatné podmienky uvedenč  v stavebnom povoleni 6. j. VD/222/2018/Mu zo dňa 
03.04.2018 zostávajú nad'alej v platnosti. 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach tičastnikov konania: 
Nárnietky ani pripomienky účastnikov konania neboli v konani vznesene. 

OD6VODNENIF, 

Stavebnik: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina podal 
žiadost' o prediženie platnosti stavebného povolenia vydaného Mestom Čadca pod č j. 
VD/222/2018/Mu zo dria 03.04.2018 pre stavbu „Čadca - Kýčera: Zahustenie TS a rekonštrukcia NN 
vedenia (SW: 9867)" na pozemkoch v k. ú. Čadca a v k.ú. Horelica a zároveň  prediženie lehoty 
výstavby pre uvedenú stavbu. 
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Na predmetnil stavbu bolo Mestom Čadca vydané stavebne povolenie pod č.j. 
VD/222/2018/Mu zo dria 03.04.2018, právoplatné 11.05.2018. Vzhl'adom k tomu, že stavebnik 
nezačne so stavebnými prdcami z dôvodu pozastavenej stavebno — montážnej činnosti požiadal o 
prediženie platnosti stavebného povolenia a následne požiadal o prediženie lehoty výstavby pre 
predmetnú stavbu. Pozastavenie bolo spiisobene opatrením proti šireniu virusu COVID — 19. 

Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad, v salade s ust. § 61 stavebného zákona oznámilo 
začatie konania o prediženi stavebného povolenia všetkým známym Ačastnikom konania a súčasne 
upustilo od miestneho zisfovania aj od ústneho pojednávania, nakorko mu boll dobre známe pomery 
staveniska a žiadost' poskytovala dostataný podklad pre posiadenie. Očastnici konania si mohli 
uplatnit' svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 dni od prevzatia oznámenia. Boll upozorneni, 
že inak sa na ne nebude neprihliadaf. 

V tej istej lehote mall oznámif svoje stanoviská aj dotknute orgány štátnej správy, inak so 
v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že so žiadost'ou z hFadiska nimi sledovaných 
záujmov salasia s vydanim rozhodnutia. Ak niektorý z orgánov štatnej spravy by potreboval na 
riadne posridenie žiadosti dlhší čas, stavebný úrad by na jeho žiadost' určenri lehotu pred jej uplynutím 
primerane predižil. Podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnene v prvostupŕiovom konani v určenej lehote, hoci 
uplatnene mohli byt'. 

Stavebný Arad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože predpoklady, za 
ktorých bolo stavebne povolenie vydane, zostali nezmenene, vyhovel žiadosti o prediženie jeho 
platnosti a zároveri o prediženi lehoty výstavby, tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

POU ČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podat' 
odvolanie v lehote 15 dni odo dria jeho doručenia no Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci, 
Namestie slobody 30/V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie 
preskúmaterné sadom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

Doručí sa: 

I:Mast/31a konania 
I. Stredoslovenská distribučna, a.s., Pri Rajčianke srip. 6. 2927/8, 010 47 Zilina 
2. vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba bezprostredne týka v lokalite Čadca - Májová 

Nakorko sa jedna o líniovtl stavbu s verkým počtom ričastnikov konania, týmto sa rozhodnutie 
doručuje verejnou vyhláškou. Rozhodnutie musi byt' vyvesene po dobu 15 dni na úradnej tabuli 
Mestskeho riradu v Čadci. 
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Dotknuté orgány 
3. Ms0 Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
4. Msti Čadca, referát dopravy 
5. MsĹI Čadca, referát správy majetku 
6. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku sňp. č. 4, 022 01 
Čadca 
7. Okresný ňrad Čadca, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Palárikova slap. č. 91, 022 01 Čadca 
8. Okresný ňrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rická cesta sňp. č. 1960, 010 57 Žilina 
10. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. Č. 1, 010 01 Žilina 
11. SPP - distribňcia, a.s., Mlynské Nivy sňp. č. 44, 825 19 Bratislava 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni sp6sobom v mieste obvyklom, posledný deň  
lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

VYVESENt DNA: ZVESENt DNA: 
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01- 
Pečiatka a podp orgánu, ktorý potvr zuje vesenie a zvesenie 

Spravny poplatok podra zakona č. 145/1995 Z.L. o spravnych poplatkoch v zneni neskottich predpisov pololky 60a pism. a ods. 1 vo 
výM:e 100.00 bol zaplatený.  
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