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M E s T o v

CADCA
Č. j.: VD/299012012/Mu V Čadci dňa 24.02.2014

ROZHODNUTIE
O ZASTAVENÍ STAVEBNÉHO KONANIA

.... -..... ..-: ...•..•:.. '. - .•._- - .-.

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"), podľa § 60 ods. 2 stavebného zákona .,'

zastavuje
stavebné konanie na stavbu

" Zmet;Iastavby - prístavba a nadstavba k objektu súp.č, 960 "

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C' parc. č. 121/1 v katastrálnom území Čadca začaté dňa
02.07.2012 podaním žiadosti o stavebné povolenie, ktorú podal
Business Center SINEX s.r.o., Kukučínova 960
(ďalej len "stavebník").

ODÔVODNENIE

Dňa 02.07.2012 podal stavebník žiadosť o stavebné povolenie; uvedeným dňom bolo začaté
stavebné konanie. Stavebný úrad vyzval stavebníka na odstránenie nedostatkov žiadosti v lehote do
15.02.2014 a súčasne podľa § 29 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov konanie prerušil. Zároveň' stavebníka upozornil, že stavebné konanie
v predmetnej veci bude zastavené, pokiaľ nedostatky v určenej lehote neodstráni.

Nedostatky žiadosti neboli v stanovenej lehote odstránené, t.j. neboli doložené:
• Podrobným posúdením podkladov žiadosti bolo zistené, že v prílohe žiadosti chýba doklad o

, zaplatení správneho poplatku v zmysle zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom
znení (položky č. 60 písm. g)). Podľa § 8 zákona o správnych poplatkoch, poplatky určené v
sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonani u
úkonu, alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené
inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. •

• na základe doložených podkladov bolo zistené, že stavba súp.č. 960 nie je evidovaná v
geodetických informáciach katastra nehnuteľnosti (v kópii katastrálnej mapy). Z uvedeného
vyplýva, že je potrebné stavbu geodeticky zamerať a požiadať kataster o zápis stavby

• následne bude potrebné stavebnému úradu preukázať vlastnícke, alebo iné právo k pozemkom
dotkhutých stavbou

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

Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30,02201 Čadca!. Toto rozhodnutie nie je moŽné preskúmat' súdom podľa zákona
Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Business Center SINEX s.r.o., Kukučínova súp. Č. 960, 022 O 1 Čadca
2. Ing: František Byrtus, 1. Mája súp. č. 1435,02302 Krásno nad Kysucou

,
Ostatným účastníkom konania - známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemku p.č. CKN

150 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského
úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
4. MsÚ Čadca, referát dopravy ,
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v-Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01
Čadca
6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikov~ súp. Č. 1156,022 Ol Čadca

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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