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Dňa 09.05.2016 podalna~rhovatel': ALDI Reaiity.s.r.o.cPanenská 18, sn 03 Bratislava
v zastúpení CLC advokátskou kanceláriou S.r.O., Panenská 18, 811 03 Bratislava, návrh o predÍženie
platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby: "Obchodné centrum Čadca" na pozemkoch p.č. CKN
567/5, 1790, 1792, 1827 v k.ú. Čadca. (nedochádza k žiadnej zmene umiestnenia stavby, ani k zmene
návrhu stavby).

Mesto Čadca, ako príslušný' stavebný úrad podľa-S 117 'zákona č. 50/1976 Zho územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení, v súlade s § 40 ods. 3 stavebného
zákona oznamuje všetkým známym úč~stníkomkonariia a dotknutým orgánom začatie konania
o predlžení platnosti územného rozhodnutia stavby

"OBCHODNÉ CENTRIJM ČADCA"
na pozemkoch p.č. CKN 567/5, 1790, 1792, 1827 v k.ú. Čadca

Stavba obsahuje:
Pôvodná projektová dokumentácia ostáva nezmenená. Riešila umiestnenie stavby Obchodného centra
Čadca. Objekt je navrhnutý ako jednopodlažná konštrukcia, situovaná v centre mesta Čadca, s
prístupom z jestvujúcich miestnych komunikácií, ulíc Moyzesovej a Májovej. V súvislosti so vstupom
do areálu obchodného centra sú náležite upravované ~j priľahlé komunikácie. Pre osobné autá
zákazníkov aj nákladné autá zásobovania sú nevrlmuté dva vjazdy z toho je jeden spoločný vjazd do
areálu a druhý len pre osobné automobily, ale samotná organizácia dopravy v rámci areálu je jasne
rozčlenená na časť parkoviska pre návštevníkov Obchodného centra a pre zásobovanie v zásobovacom
dvore. Pre peších sú navrhnuté chodník prepájajúce rekonštruovaný chodník z ulice Májovej a
Moyzesovej až k Obchodnému centru. Navrhnuté dopravné riešenie zohľadňuje požiadavku na aktívne
pripojenie všetkých smerov pre automobilovú aj pešiu dopravu a súčasne vhodné situovanie
kapacitných parkovacích miest a prístup pre zásobovanie. Objekt obchodného centra je obdlžníkového
pôdorysu s výstupkami so stranami 54,00 x 38,00 m, výšky 5,5 m po atiku, zastrešený plochou
strechou s malým spádom. Budovu obchodného centra tvorí dvojlod'ovájednopodlažná hala so stlpmi,
prefabrikovanými sendvičovými fasádnymi panelrni a prefabrikovaným stropom. Projektová
dokumentácia rieši návrh parkovísk v počte 90 ks, komunikácií, chodníkov a zásobovacej' plochy k
navrhovanému Obchodnému centru. Parkoviská sú navrhnuté o rozmeroch 2,7 x 5 lTI (4,6 m) v počte
86 ks, 4 ks pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Príjazdové komunikácie k
parkoviskám sú šírky 7,Om, chodníky šírky 1,5 - 2,0 m. Vykurovanie bude elektrické. Stavba bude
napojená na jestvujúce inžinierske siete nachádzajúce sa v dotknutom území (zásobovanie vodov,
dažďová a splašková kanalizácia; elektrická prípoj ka a pod.)
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Na predmetnú stavbu bolo Mestom Čadca vydané
• územné rozhodnutie pod č.j. VD/200811139/Ča zo dňa 18.11.2008. Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňa 14.04.2009.
• rozhodnutie o predlžení platnosti územného rozhodnutia pod č.j. VD/201111520/Ča zo dňa

10.05.2011. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.12.2011.
• rozhodnutie o predlžení platnosti územného rozhodnutia pod č.j. VD/4446/20 13/Mu zo dňa

19.02.2014. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.07.2014.

Dôvodom žiadosti o predlženie platnosti územného rozhodnutia je, že všeobecne známe
hospodárská situácia viedla k predlženiu prípravných prác na realizácii investičných zámerov, medzi
ktoré patrí aj Obchodné centrum Čadca. Podklady ápiojekťovrdôk\t~entácia zostávajú nezmenené.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do podkladov žiadosti na tunajšom
stavebnom úrade a svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia. Na neskôr podané námietky nebude stavebný úrad prihliadať. Ak niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu
pred jej uplynutím primerane predlži. . .

Podľa § 42 odst. 4 stavebného zákona vodvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať .
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Ing. Milan GURA
primátor mesta

Doručí sa:
Účastníci konania
1. ALDI Reality s.r.o., Panenská súp. č. 18, 811 03 Bratislava
2. CLC advokátska kancelária s.r.o., Panenská súp. č. 18, 811 03 Bratislava
3. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 010 01 Žilina
4. Helmut Hofer Gessellschaft m.b.H., Hofer Strasse 1, 4642 Sattledt, Rakúsko
5. KRAPO, s.r.o., Moyzesova 1380/34,022 01 Čadca
6. Peter Baláž, U Kyzka súp. č. 2994/5, 022 04 Čadca
7. Alžbeta Durajová, Moyzesova súp. Č. 1412,02201 Čadca
8. Mária Durajová, Moyzesova súp. Č. 1412/30,02201 Čadca
9. Stanislav Grečmal, Moyzesova súp. Č. 1413,02201 Čadca
10. Eva Grečmalová, Moyzesova súp. Č. 1413,02201 Čadca
11. Ing. Jozef Gužík, Moyzesova súp. Č. 1432/24,02201 Čadca
12. Štefan Gužík, Petrovice pri Bytči, 013 53 Bytča
13. Ľudovít Hajduk, Moyzesova súp. Č. 1709/'22, 022 O 1 Čadca
14. Anna Hajdukavá, Moyzesova súp. Č. 1709/22,02201 Čadca
15. Milan Jurky, Oščadnica súp. Č. 450, 02301 Oščadnica
16. Viera Jurkyová, Oščadnica súp. Č. 450,02301 Oščadnica
17. Pavol Kajánek, Moyzesova súp. Č. 1413,02201 Čadca
18. Božena Kajánková, Moyzesova súp. Č. 1413,02201 Čadca
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19. Pavol Kováčik, Moyzesova súp. č.1827,022 01 Cadca
20. Anna Mrenková, Májová súp. č. 1675/17,022 Ol Čadca
21. Jaroslav Rebroš, Moyzesova súp. č. 1588,022 Ol Čadca
22. Štefánia Rebrošová, Moyzesova súp. č. 1588,02201 Čadca
23. Janka Tvoreková, Moyzesova súp. č. 1827,022 01Cadca
24. Peter Zbončák, Moyzesova súp. č. 1709/22, 022 01 Čadca
25. Anna Zbončáková, Moyzesova súp. č. 1709/22,022 Ol Cadca
26. ENZA,s.r.o., Májová súp; č. 1098,02201 Čadca .
27. Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná súp. č. 63,974 Ol Banská Bystrica
28. Mesto Čadca primátor mesta
29. PANOF, s. r. o., Moyzesova súp. č. 1420,02201 Čadca.'. ..
30. PM a Kompany, spol. s.r.o., Matičné námestie súp. č. 'l ;022 001.·.,č;adca
31. SR-Štatistický úrad SR, Miletičova súp. č. 3, 824 67 Bratislava"
32. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského súp. č. 48, 010 01 Žilina
vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite ulíc Májová a Moyzesová

Nakoľko sajedná o rozsiahlu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
33. Mestská teplárenská spoločnosť a.s., Palárikova súp. č. 88,022 Ol Čadca
34. MsÚ Čadca, referát dopravy
35. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
36. Okresné riaditeľstvo Hasičského IIzáchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 Ol
Čadca
37. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenských
dobrovoľníkov súp. č. 1082, 022 01 Čadca
38. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova súp. Č. 91,022 Ol Čadca
39. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 Ol Čadca
40. Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca, Horná súp. č. 2483, 022 01 Čadca
41. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova súp. Č. li 56, 022 01 Čadca
42. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960,010 57 Žilina
43. Slovak Telekom a.s., ReSI, Poštová súp. č. 1,01001 Žilina
44. SPP - distribúcia, a.s., Závodská cesta súp. Č. 2949/26, O 1O 22 Žilina
45. Stredo slovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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