• TO eADCA
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
V Čadci dňa 07.06.2018

Č. j.: VD/1615/2018/Mu

ROZHODNUTIE
0 POVOLEM ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČEMM

Mesto Čadca, ako stavebný firad prfslušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), preskfunal žiadosf o zmenu stavby pred jej dokončenim, Ictora &la 09.03.2018 podal
AGROFOND,s.r.o., ul. Belanského 1345, 024 01 Kysucké Nové Mesto
(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania podra § 68 stavebného zákona
povo u j e
zmenu stavby
Stavba siip.č. 46 - nadstavba a stavebné tipravy na bytový dom - technická infraštruktúra
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. 6. 2558/3, 2558/4, 2559/1, 2560/1, 2560/2, 2561/2,
2562/3, 2563/1, 2564/1, 2564/2, 2565/4 v katastrálnom úzetni Čadca, v tomto rozsahu:
Pre riadne uživanie predmetnej stavby bude potrebné dobudovat' technickft infraštruktitru. Zmena
stavby teda spočíva v realizácii stavebných objektov:
• Radové gariže
• Oplotenie a oporné may
• Dažd'ová kanalizácia
• Elektro — radová garál
• Elektro — silnoprild — externé vývody a rozvádzače — vonkajšie osvetlenie
• Prekládka telekomunikačneho vedenia Slovak Telekom a.s.
Mesto Čadca vydalo na stavbu stavebné povolenie dŕía 06.03.2015 pod č.j. VD/376/2015/Mu.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto d'alšie záväzné podmienky:
1. Zmena stavby bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani,
ktorft vypracoval Ing. František Byrtus a ktorá je prilohou tohto rozhodnutia (pre stavebnika),
pripadné zmeny nesmú byt' vykonané bez predchádzajficeho povolenia stavebného dradu.
2. Stavebné objekty bucú umiestnené v zmysle situácie umiestnenia stavby, ktorá tvori prflohu
rozhodnutia.
3. Stavba vrátane povolenej zmeny bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dŕía nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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4. Povolená zmena stavby podlieha kolaudácii.
5. Ostatné podmienky uvedene v stavebnom povoleni zo dňa 06.03.2015 pod č j. VD/376/2015/Mu
ostávajú nad'alej v platnosti.
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach fičastnikov konania:
Námietky ani pripomienky Ačastnfkov konania ani dotknutých orgánoV neboli v konanf
vzne send .
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosf, ak sa zo zmenou stavby
nezačne do doby platnosti pôvodného stavebného povolenia.
ODÔVODNENIE
09.03.2018
podal
stavebnik
AGROFOND,s.r.o., ul. Belanského 1345, 024 01 Kysucke
Dŕía
Nové Mesto žiadosf o povolenie zmeny stavby: Stavba súp.č. 46 - nadstavba a stavebné Apravy na
bytový dom - technická infraštruktúra" na pozemku register "C" parc. č. 2558/3, 2558/4, 2559/1,
2560/1, 2560/2, 2561/2, 2562/3, 2563/1, 2564/1, 2564/2, 2565/4 v katastrálnom Azemi Čadca pred jej
dokončenfm podra predloženej projektovej dokumentácie.
Zmena stavby sa dotýka stavby, na ktorú Mesto Čadca, ako prislušný stavebný Arad vydalo
stavebne povolenie Ma 06.03.2015 pod č.j. VD/376/2015/Mu.
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v sídade s ustanovenim § 68 ods. 2 stavebného zákona oznámilo začatie konania o zmene
stavby pred jej dokončenfm a súčasne podra § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadilo ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisCovanim na deft' 12.04.2018 so stretnutim pozvaných na
Mestskom tirade v Čadci. tkastnici stavebného konania mohli svoje námietky uplatnif najneslok pri
tomto ústnom pojednávani. V rovnakej lehote mohli oznámit' svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podra § 61 ods. 6 stavebného zákona sa považuje ich stanovisko za kladné.
Stavebný úrad preskAmal žiadosf o zmene stavby v zmysle § 68 ods. 2 stavebného zákona
a zistil, že jej uskutočnenim nie sú ohrozene záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzene či
ohrozene práva a oprávnene záujmy Ačastnfkov konania.
Projektová dokumentácia zmeny stavby spiria všeobecne technické požiadavky na výstavbu a
podmien.ky Azemného roz,hodnutia o umiestneni predmetnej stavby.
Stavebný Arad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktore by bránili vydaniu
stavebného povolenia na zmenu stavby. Stavebný -Arad preto rozhodol tak, ako je uvedene vo výroku
tohto rozhodnutia.
POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 did odo dŕia jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, OP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. Toto rozhodnutie nie je molné preskAmaf súdom podra zákona
' ona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zne
REp
riadny opravný prostriedok.

Ing. Milan RA
primátor mesta
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Dorn& sa:
ĹJčastnici konania
1.AGROFOND,s.r.o., ul. Belanského 1345, 024 01 Kysucké Nové Mesto
2. FB -projekt, Ing. František Byrtus, 1. mája sítp. č. 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou
3. RODAD s.r.o., Bratislavská súp. č. 31, 010 01 Žilina
4. vlastnici stavieb a pozeinkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - sidl. Žarec
Nakollo sa jedná o rozsialibl stavbu s vencýrn počtom íičastmlov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 69 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu
15 dni na Aradnej tabuli Mestského íiradu v Čadci.

Dotknuti orgány
5. Mestská teplárenská spoločnosf a.s., Palárikova síip. č. 88, 022 01 Čadca
6. MsfT Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
7. Mse Čadca, referát dopravy
8. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadei, Andreja Hlinku súp. 6. 4, 022 01
Čadca
9. Okresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova síip. 6. 91, 022 01 Čadca
10.Regionálny Arad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca
11.Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., B6rická cesta stp. č. 1960, 010 57 Žilina
12.Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. Č. 1, 010 01 Žilina
13.SPP - distribíicia, a.s., Mlynské Nivy síip. č. 44, 825 19 Bratislava
14.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke síip. 6. 2927/8, 010 47 žilina

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný den'
lehoty vyvesenia je Mom doručenia.

VYVESENt
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MESTO ČADCA
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Pečiatka a podpis orgánu, kt

potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Správny poplatok podl'a zákona Č. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskorgich predpisov pololky 60 pism. g vo vý§ke
200.00 E bol zaplateny.
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971
Bankové spojenie: VI'JB, as., Čadca
E-mail: selctretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Z. 6.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestsky Arad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01
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