
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/2340/2018/Ja 	 V Čadci dňa 25.09.2018 

ROZHODNUTIE 
0 DODATOeNOM POVOLEM STAVBY A POVOLEM UŽiVANIA STAVBY 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovanf a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), 
preskfunal žiadosf o dodatočné povolenie stavby, ktorú dŕia 02.05.2018 podal 

Vincent Michalina, Horelica 485, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania podra § 88 ods. 1 pism. b) a § 88a stavebného 
zákona 

dodato č ne povol'uje 

vykonané stavebné práce a síičasne podra § 88a ods. 9 a § 82 ods. 1 stavebného zákona vydáva 

povolenie na užívanie 

stavby 

Garáž 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3120 v katastrdlnom územi Horelica, na 
novovytvorenej parcele: register "C" parc. 6. 3120/2 v katastrálnom fizemi Čadca. 

Stavba obsahuje: 

Garáž 

- 	prizemná, nepodpivničená stavba, drevenej hranolovej konštrukcie, celkovych pôdorysných 
rozmerov 13,95 x 7,7 m, zastrešend pultovou, celkovej vyšky 3,7 m 

Pri miestnom zisfovani v konani o dodatočnom povoleni stavby bolo zisten6, že stavba je dokončend a 
schopná uživania. Na stavbe neboli zistené nedostatky, ktoré by bránili uživaniu stavby. 

Pre uživanie stavby sa uri.'ujt1 tieto podmienky: 

1. Stavbu užívať  s platnymi právnymi predpismi o vytvárani a ochrane zdravých životných 
podmienok (najma z hradiska ochrany zdravia rudf), predpismi týkajficimi sa požiarnej 
bezpečnosti, bezpečnosti price a technickych zariadenf. 

2. Pri nakladani s komunálnym odpadom zaobchddzat' v sfilade so všeobecne zdvazným nariadenfm 
mesta a zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
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Odôvodnenie: 

Dria 02.05.2018 podal stavebnik Vincent Michalina, bytom Horelica 485, 022 01 Čadca, žiadosť  
o dodatočné povolenie stavby „Garáž" na pozemku register "C" parc. 6. 3120 v katastrálnom dzemf 
Horelica. 

Stavebný úrad zistil, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s nim. Z toho 
dôvodu dria 02.05.2018 začal z vlastného podnetu konanie podra § 88 ods. 1 pism. b) stavebného 
zákona o nariadeni odstráneni stavby. 

Stavebný Arad vyzval vlastmla stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné 
povolenie nie je v rozpore s verejnými zaujmami chránenými týmto zákonom, najma s ciermi a 
zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Vlastnik stavby preukA7A1, že dodatočné 
povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, že je vlastnikom pozemku zastavaného 
nepovolenou stavbou alebo jeho časti alebo že ma k tomuto pozemku iné právo. 

Pretože stavba je už dokončená, stavebný úrad s konanim o dodatočnom povoleni stavby spojil 
konanie o kolaudácii predmetnej stavby a oznámil začatie konania všetkým známym fičastnikom 
konania a dotIcnutýrn orgánom a organizaciam. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakorko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť  poskytovala dostatočný podklad pre riadne a 41116 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveri stanovil lehotu 7 dni odo dria doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej mohli tíčastnici konania uplatniť  svoje namietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. 

Pretože pri posixleni žiadosti stavebný drat zistil, že doložené doklady a stanoviská neumožriujit 
riadne a sporahlivé posíidenie žiadosti, bol stavebnik dria 09.08.2018 vyzvaný na ich dopinenie a 
konanie bolo prerugené. Ziadosť  bola dopinená dria 25.09.2018. 

Stavebný úrad v uskutočnenom spravnom konani preskúmal predloženú žiadosť  z hradfsk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami 
a zistil, že jej realizáciou alebo užívanim nie sú ohrozené záujmy chranené stavebným zakonom, 
predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: 

- 	Okresný úrad Čadca, pozernkový a lesný odbor 

Stavebný úrad zaistil vzájomný sidad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácii 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil pinenie požiadaviek vlastnikov a správcov pre 
napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

trčastníci konania: 

Vincent Michalina, Michal Drvár, Stanislav Hlubina, vlastníci pozemku parc. 6. CKN 3119/1 v 
Horelica 

Námietky Ačastnikov neboli v konani uplatnené. 

Predložená projektová dokumentácia stavby spiria všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 
Stavebný Arad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného povolenia 
stavby a povolenia uživania stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uveden6 vo výroku tohto 
rozhodnutia. 
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Poučenie o  odvolani: 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona d. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podaf 
odvolanie v lehote 15 dni odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je 
toto rozhodnutie preskfunaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 
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Ing. Milan RA 
primátor mesta 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč  na tíradnej tabuli mesta na dobu 15 &if, posledny dcň  
vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa:  o  

 

MESTO tADCA 
-61- 

Zvesené dňa: 	  

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyves ie zvesenie rozhodnutia. 

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov 
pololky 60 pism. d ods. 1 vo výške 90.00 E bol zaplatený. 

Prfloha: 

- 	overená dokumentácia skutočného realizovania stavby 

Dorn& sa: 

Očastnici konania 
1. Vincent Michalina, Horelica súp. 6. 485, 022 01 Čadca 
2. Michal Drvár, Horelica súp. Č. 160, 022 01 Čadca 
3. Stanislav Hlubina, Horelica súp. č. 498, 022 01 Čadca 
4. vlastnici pozemku parc. Č. CKN 3119/1 v k.ú. Horelica - doručuje sa verejnou vyhlágkou podra 

69 stavebného zákona 

Dotknuté orgánys, 
5. Okresný úrad Cadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
6. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sap. Č. 95, 022 01 Čadca 
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