MES TO

~ ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 ~adca

~. j.: VD/6349/2017/Ja

V ~adci d~a 03.01.2017

ROZHODNUTIE
0 POVOLEM ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKON~EMM
Mesto ~adca, ako stavebný drad príslušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o dzemnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v mení neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"),
preskúmal žiadost' o zmenu stavby pred jej dokon~ením, ktord d~a 06.11.2017 podal
GRETEX, s.r.o., Klincova 37, 821 08 Bratislava
(d'alej len "stavebník"), a na základe tohto preskdmania podra § 68 stavebného zákona
povol'uje
zmenu stavby
2x rodinné dvojdomy (4 bytove jednotky) - zmena na 4 samostatné rodinné domy
(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. 6. 8808, 8810, 8811/2 v katastrálnom území
~adca, v tomto rozsahu:
-

zmena stavby spo~íva v zmene z dvoch rodinných dvojdomov (4 bytové jednotky) na 4 samostatné
rodinné domy

Pre uskuto~nenie stavby sa ur~ujú tieto

závizné podmienky:

1. Zmena stavby bude uskuto~nená podra projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktord vypracoval Ing. Peter ~asnocha, tie= 739, 023 13 ~ierne a ktorá je prflohou tohto
rozhodnutia, pripadné zmeny nesmit byt' vykonané bez predchádzajdzeho povolenia stavebného
úradu.
2. Stavby rodinných domov budít umiestnená na pozemkoch register "C" parc. ~. 8808, 8810, 8811/2,
8824, 8825 v katastrálnom území ~adca tak, ako je to zalcreslené v situa~nom výkrese, ktorý je
sd~as~ou projektovej dokumentácie a tvorí prflohu tohto rozhodnutia
3. Stavba vrátane povolenej zmeny bude ukon~ená najneskôr do 3 rokov odo d~a nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Stavba bude uskuto~~ovaná dodávatersky. Stavebník je povinný nahlási~~stavebnému úradu
zhotovitera stavby najneskôr pred za~atím stavby. Zhotoviter stavby bude zodpovedný za odborné
vedenie uskuto~~ovania stavby.
5. Stavba vrátane povolenej zmeny bude ukon~ená najneskôr do 3 rokov odo d~a nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Ostatné podmienky uveden~~v stavebnom povoleni vydanom mestom ~adca d~a 31.05.2017, pod
~.j. VD/1337/2015/Ja ostávajú nad'alej v platnosti.
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Odiivodnenie:
D~'a 06.11.2017 podal stavebnfk GRETEX, s.r.o., Klincova 37, 821 08 Bratislava, žiados~~o zmenu
stavby pred jej dokon~enim na stavbu „2x rodinné dvojdomy (4 bytové jednotky) - zmena na 4
samostatné rodinné domy" na pozemkoch register "C" pare. 6. 8808, 8810, 8811/2 v katastrálnom
územi. ~adca. Uvedeným Mom bolo za~até stavebné konanie. Zmena stavby sa dotýka stavby, na
ktorú stavebný úrad vydal stavebné povolenie di% 31.05.2017 pod ~.sp. VD/1339/2017/Ja.
Stavebný úrad oznámil di% 10.11.2017 za~atie stavebného konania všetkým známym A~astnikom
konania a dotIcnutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti sú~asne nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zis~ovanim na 06.12.2017, o výsledku ktorého bol spisaný záznam.
Stavebný úrad v uskuto~nenom správnom konani preskúmal predloženú žiados~~z hradfsk uvedených
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s ú~astnilcmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami
a zistil, že realizáciou zmeny alebo jej užívanfm nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskuto~nenie a osobitnými predpismi.
fI~astnici konania:
GRETEX, s.r.o., Stanislav Budoš, Zuzana Budošová, Ing. Peter ~asnocha, Tomáš Jaroš, Ing.
Jarmila Lušriáková, Ján Vigoda, vlasnici pozemkov pare. 6. CKN 8809, 8807, 8811/1, 8812/1 v
k.ú. ~adca
Námietky ú~astnikov neboli v konani uplatnené.
Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného
povolenia na zmenu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnos~, ak sa zo zmenou stavby neza~ne do
doby platnosti pôvodného stavebného povolenia.
So zmenou stavby nesmie byt' za~até, pokiar stavebné povolenie nenadobudne právoplatnos~(§ 52
zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov).
Pou~enie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona ~. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat'
odvolanie v lehote 15 dni odo di% jeho doru~enia na Mesto ~adca /adresa: Mestský Arad v ~adci,
Námestie slobody 30, 022 01 ~adca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6'. 71/1967 Zb. v platnom znenf je
toto rozhodnutie preskfunaterné súdom po vy~erpani riadnych opravných prostriedkov.

a-

Ing. Milan URA
primátor mesta
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Poplatok:
Správny poplatok podra zákona ~. 145/1995 Z.z. o sprdvnych poplatkoch v zneni neskoršich predpisov
položky 60 pfsm. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 pfsm. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60
pfsm. a ods. 1 vo výške 50.00 E, položky 60 pfsm. a ods. 1 vo výške 50.00 E, celkom 200.00 E bol
zaplatený.
Prfloha:
-

overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie musi bye vyvesene na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný dc~~
vyvesenia je d~om doru~enia.
Vyvesené d~ia: 4 o .

. 0,0 A g

Zvesené d~ia:

MESTO ~ADCA
-61-

Pe~iatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyveSenie a zvesenie rozhodnutia.

Dorn& sa:
O~astnici konania
1.GRETEX, s.r.o., Klincova súp. ~. 37, 821 08 Bratislava
2. Stanislav Budoš, ~ierne súp. ~. 21, 023 13 tie=
3. Zuzana Budošovd, ~ierne siap. ~. 797, 023 13 ~ierne
4. Ing. Peter ~asnocha, ~iente stlp. ~. 739, 023 13 ~ierne /projektant/
5. Tomáš Jaroš, ~ade~ka sUp. ~. 169, 022 01 ~adca
6. Ing. Jarmila Lušiiákovd, Podzávoz súp. ~. 2047, 022 01 ~adca
7. Ján Vigoda, Podzávoz súp. ~. 434, 022 01 ~adca
8. vlastrifci pozemkov parc. ~. CKN 8809, 8807, 8811/1, 8812/1 v k.11. ~adca - doru~uje sa verejnou
vyhláškou podra § 69 stavebného zákona
Dotknuté orgány
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., aórická cesta gap. ~. 1960, 010 57 Žilina
10.Stredoslovenská energetika - Distribtícia, a.s., Pri Raj~ianke súp. ~. 2927/8, 010 47 žilina

Bankov~~spojenie: Vt:JB, a.s., ~adca
Tel.: 041/4332301-4 ItO: 313971
DIt: 2020552974 ~. II.: 7224-322/0200
Fax: 041/4302218
Adresa: Mestský úrad Cadca, Namestie slobody 30, PSC: 022 01

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

VYPRACOVAL

IN!!. PETER ~ASNOCHA
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MIESTO:

PARC. C CKN 8808, 8810, 8811/2 V K.U. ~ADCA

INVESTOR:

5RETEX s.r.o , KLINCOVA 37, 821 08 BRATISLAVA

STUPEN:

PRO JEKT PRE
STAV. POVOLENIE

RODINNÝ DOM
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