
M E s T o '"CADCA
Č. j.: VD/725/2015/St V Čadci dňa 27.03.2015

ROZHODNUTIE
O ZASTAVENÍ STAVEBNEH'6KQ~~NIA

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 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 písm. c) stavebného zákona-

z a s t a v II fe':"'"
stavebné konanie na stavbu

Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu súp.č, 2584, ul. J. Král'a Čadca
na pozemku register "C" parc. Č. 2,541 v katastrálnom území Čadca.

Stavebné konanie bolo začaté dňa 16.01.2015 podaním žiadosti o stavebné povolenie, ktorú podali

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. 2584,J. Král'a 2584, 022 01 Čadca.

Odôvodnenie:

Dňa 16.01.2015 podali Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.č. 2584,
J. Kráľa 2584, 022 01 Čadca, v zastúpení Byty Čadca, s.r.o., Májova 1107, 022 01 Čadca žiadost'
o vydanie stavebného povolenia na stavbu .Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu súp.č. 25.84,
ul. J. Král'a Čadca" na pozemku register "C" parc. č. 254i~ v katastrálnom území Čadca .. Uvedeným
dňom bolo začaté stavebné konanie.

Tunajší stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým
orgánom a na prerokovanie žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním na
deň 25.02.2015.

Ku dňu ústneho pojednávania neboli doložené všetky potrebné doklady pre náležité posúdenie
navrhovanej stavby, preto stavebný úrad vyzval stavebníka, aby tieto v lehote do 25.03.2015 doložil
a stavebné konanie podľa § 29 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov prerušil. Zároveň stavebníka upozornil, že stavebné konanie v predmetnej
veci bude podľa § 60 ods. 2 stavbného zákona zastavené, pokiaľ nedostatky v určenej lehote
neodstráni. Stavebník bol povinný stavebnému úradu doruč it' nasledovné:

• Stanoviská dotknutých orgánov: Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchraného zboru v Čadci,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o
životné prostredie,

• list vlastníctva,
• kópiu u katastrá1nej mapy,
• zápisnicu z domovej schôdze, na ktorej bol prerokovaný predmetný návrh zatep1enia a

stavebných úprav v bytovom dome súp.č. 2584.
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Stavebník dňa 18.03.2015 časť požadovaných dokladov stavebnému úradu doručil." Medzi
doloženými dokladmi nebola zápisnica z domovej schôdze, na ktorej bol prerokovaný predmetný
návrh zateplenia a stavebných úprav v bytovom dome súp.č. 2584.

Vzhľadom k tomu, že žiadosť nebola v stanovenej lehote požadovaným spôsobom doplnená,
Mesto Čadca v súlade s ust. § 60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona stavebné konanie zastavilo tak,
ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30,02201 Čadca!. o.· .• ~ ' •• -
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V zmysle § 47 ods. 4 zákona č: 71/1967 Zb. v plátnom znení je toto rozhodnutie
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov .
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primátor mesta

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.č. 2584, J. Kráľa súp. Č. 2584, 022 01

Čadca - doručuje sa verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány
2. Ing. Vladimír Golis, Okružná súp. Č. 689/5, 022 01 Čadca
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Paládkova súp. Č. 91,02201 Čadca
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156, 022 O1 Čadca

Na vedomie:
6. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. Č. 1107,02201 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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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje esenie a zvesenie.
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