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V Čadci dňa 22.04.2015

Č. j.: VD/130012015/Ja

ROZHODNUTIE
O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENÍ UŽÍVANIA STAVBY

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"),
preskúmal žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorú dňa 04.02.2015 podali
Katarína Kubištová, Horelica 128, 022 01. Čadca,
Iveta Kubištová, Horelica 128, 022 01 Čadca
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného
zákona
d o d a t o č n e P o v o ľ uj e
vykonané stavebné práce a súčasne podľa § 88a ods. 9 a § 82 ods. 1 stavebného zákona vydáva
P o vol e nie

na u ž í van

ie

stavby
Rodinný dom súp. č. 128 - prístavba
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 297 v katastrálnom území Horelica.

Pre užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavbu užívať s platnými právnymi predpismi o vytváraní a ochrane zdravých životných
podmienok (najmä z hľadiska ochrany zdravia ľudí), predpismi týkajúcimi sa požiarnej
bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení.
2. Pri nakladaní s komunálnym odpadom zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením
mesta, v zmysle § 39 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

Pri miestnom zisťovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby bolo zistené, že stavba je dokončená a
schopná užívania. Na stavbe neboli zistené nedostatky, ktoré by bránili užívaniu stavby.
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Odôvodnenie:
Stavebný úrad zistil, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Z toho
dôvodu dňa 04.02.2015 začal z vlastného podnetu konanie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona
o dodatočnom povolení stavby.
Stavebný úrad vyzval vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady otom, že dodatočné
povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a
zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Vlastník stavby preukázal, že dodatočné
povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, že je vlastníkom pozemku zastavaného
nepovolenou stavbou alebo jeho časti alebo že má k tomuto pozemku iné právo.
Pretože stavba je už dokončená, stavebný úrad s konaním. o .dodatočnom povolení stavby spojil
konanie o kolaudácii predmetnej stavby a oznámil" z~ČaHe'K6ľíaJÚa všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úť~ď podľa ustanovení § 61 ods. 2
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a úplné
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje' námietky a pripomienky a dotknuté orgány a
organizácie svoje stanoviská.
':,
Účastníci konania:
Iveta Kubištová, Katarína Kubištová, Ing. Marián Šenkýŕ, vlastníci pozemku parc.č. CKN 300 v
k.ú. Horelica
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami
a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním' nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom,
predpismi vydanými najeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Predložená projektová dokumentácia stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného povolenia
stavby a povolenia užívania stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak.iako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
. .

Upozornenie:
Stavba sa nesmie začať užívať, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnost'(S 52 zákona
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Č.

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, 022 01 Čadca!. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je
toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

(/1.
Ing. Milan URA
primátor mesta
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Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky 60 písm. a ods. 1 vo výške 150.00 € bol zaplatený.

Príloha:
overená dokumentácia skutočného realizovania stavby

Doručí sa:
Účastníci konania
.. ~~
...
1. Iveta Kubištová, Horelica súp. Č. 128,022 ot Čadca
2. Katarína Kubištová, Horelica súp. Č. 128, 022 O1 Čadca
3. Ing. Marián Šenkýŕ, Raková súp. Č. 1163,02351 Raková
4. vlastníci pozemku parc.č. CKN 300 v k.ú. Horelica - doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 26
ods. 1 správneho poriadku
'
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ..
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Zvesené dňa:
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje ~nie

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

a zvesenie rozhodnutia.

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk

