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C Ao cE T DA
Č. j.: VD/553/2014/Mu V Čadci dňa 24.03.2014

ROZHODNUTIE
PREDLžENIE PLATNOSTI íJZEMNÉHO ROZHODNUTIA

. ,,"_ .~+. °o'

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebnýzákon).v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), na podklade žiadosti o predlžení platnosti územného rozhodnutia, ktorú dňa 28.01.2014 podal
František Zubáň, Riečna 1706/31, 971 01 Prievidza ';", . .

(ďalej len "navrhovatel'''), podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona

, predlžuje

do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

platnosť územného rozhodnutia o umiestnení stavby: " Objekt pre obchod a služby"
na pozemku register "C" parc.č. 1754/70 v katastrálnom území Čadca vydaného Mestom Čadca
pod č.j. VD/703/2012/Mu dňa 23.03.2012.

Podmienky uvedené v územnom rozhodnutí o u.~iestneni stavby č.j. VD/703/2012/Mu dňa
23.03.2012 ostávajú naďalej v platnosti.

Územné rozhodnutie podl'a § 40 ods. 1 stavebného zákona platí 2 roky odo dňa, ked'
nadobudlo právoplatnosť.

Toto rozhodnutie stráca platnosť d110m, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje.

ODÔVODNENIE

D11a28.01.2014 podal navrhovateľ: František Zubáň, Riečna 1706/31, 971 Ol Prievidza, návrh
o predlženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby: " Objekt pre obchod a služby "na pozemku' p.č.
CKN 1754170 vk. Ú. Čadca. (nedochádza k žiadnej zmene umiestnenia stavby, ani k zmene návrhu
stavby).

Na predmetnú stavbu bolo Mestom Čadca vydané územné rozhodnutie pod č.j.
VDI703/2012/Mu dňa 23.03.2012. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2012.
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Dôvodom žiadosti o predlženie platnosti územného !OL odnu ia bolo, že . šeobecne známe
hospodárská situácia viedla k predÍženiu prípravných prác na realizácii investičných zámerov, medzi
ktoré patrí aj Objekt pre obchod a služby. Podklady a projektová dokumentácia zostávajú nezmenené.

Účastníci konania a dotknuté orgány mohli nahliadnuť do podklado' žiadosti. a tunajšom
stavebnom úrade a svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámen.a. Zároveň
boli upozornení, že na neskôr podané námietky nebude stavebný úrad prihliadať.

Stavebný úrad posúdil dôvody uvádzané navrhovateľom a pretože predpoklady. za ktorých
bolo územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané, zostali nezmenené, vyhovel žiadosti
o predlženie jeho platnosti. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vvroku tohto
rozhodnutia. . . ". :." ;,:,.'" '- . -
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POUČENIE

Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňajeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
_ Ie tský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného Ftoiiadku',:'výstavby, rozvoja mesta a služieb,
. .ámestie slobody 30, 022 Ol Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podl'a zákona
'. 99 196"' Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravn)' prostriedok.

Doručí sa:
Účastníci konania
l. František Zubáň, Riečna súp. Č. 1706/31, 971 O l Prievidza
2. Ostatným účastníkom konania - známym aj neznámym s
3. Slovenská správa ciest, Miletičová súp. č. 19, 826 19 Bratislava

Ostatným účastníkom konania - známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemku p.č. CKN
1754/28 vk. Ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského
úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
4. Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho súp. Č. 48, ol O O1 Čadca
5. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Marianské námestie súp. Č. 19,010 Ol Žilina
6. Krajský úrad pre cestnú dopravu a poz. komunikácie v Žiline, 1. Kráľa súp. Č. 4, 010 Ol Žilina
7. Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova súp. Č. 88,022 Ol Čadca
8. MsÚ Čadca, oddelenie ekonomické a správy majetku
9. MsÚ Čadca, referát dopravy
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4, 022 01
Čadca
ll. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 Ol Čadca
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12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. 1156, 022 O1 Čadca
13. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960,010 01 Žilina
14. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. Č. 1,01001 Žilina
15. Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie L Krasku súp. č. 3,
921 80 Piešťany
16. SPP - distribúcia, a.s., Závodská cesta súp. Č. 2949/26, 01022 Žilina
17. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené po .dobu 15 d~i sp·Ôs'obom·ymieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia. . ->:
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Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z: o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. b vo výške
20.00 € bol zaplatený.

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 DIČ: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mesioeadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30. PSČ: 022 Ol


