MESTO

~ ADCA

NAmestie slobody 30, 022 01 ~adca
~. j.: VD/3887/2019/Mu

V ~adci d~a 14.10.2019

ROZHODNUTIE
VYZVA NA DOPLNENIE ŽIADOSTI A PRERUŠENIE KONANIA

ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec 446, 017 01 Sverepec
(d'alej len "navrhovater) podal Ma 20.08.2019 návrh na vydanie nzemnélno rozhodnutia o umiestneni
stavby:
Bytový dom
(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" pare. ~. 950, 949, 2504/4, 2504/8, 2504/9 v
katastrálnom nzemi ~adca.
Mesto ~adca, ako stavebný nrad prislušný podFa § 117 zákona ~. 50/1976 Zb. o územnom
plánovarn a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v snlade s ustanovenim § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámilo za~atie nzemného konania
dotknutym orgánom a organizáciárn, ako aj známym a~astnikom konania a sn~asne nariadilo za
n~elom prerokovania návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zis~ovanim na de~~30.09.2019.
Na nstnom konani A~astnici konania Lenka Bencová a Arpád Szab6, vzniesli okrem in6ho aj
námietky vo~i predloženému svetlotechnickérnu posudku (spochybnili spracovanie a požadujn
predloženie viastneho posudku).
Z uvedeneho dôvodu Mesto ~adca vyzýva fgastnikov konania: Lenku Bencov~~a ArpAda
Szaba, aby v lehote do 08.11.2019 _predloilli stayebnému ~radu:
• svetlotechnicke posndenie navrhovanej stavby vo~i ich rodinnému domu siap.~. 12 z dôvodu nimi
poladovanej verifikácie ndajov uvedených v expertiznom posndenf, ktoré vypracoval Ing. Peter
Hanuliak, PhD (expertizne posndenie predložil navrhovater stavby)
Stavebný nrad sn~asne podra § 29 ods. 1 zákona C. 71/1967 Zb. o správnom konani (spravm,
poriadok) v zneni neskoršich predpisov nzemne konanieprerušuje.
V pripade, že n~astníci konania požadovand doklady v stanovenej lehote nedoložia, prislušný
stavebný Arad si urobf nsudok s dokladov, ktore predložil navrhovater a bude pokra~ovaf v konani.
Od~vodnenie:,
D~a 20.08.2019 podal navrhovater: ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec 446, 017 01
Sverepec návrh na vydanie nzemného rozhoclnutia o umiestnenie stavby „Bytový dom" na pozemkoch
register "C" pare. 6.950, 949, 2504/4, 2504/8, 2504/9 v katastrálnom území ~adca. Uvedeným chiom
bolo zaZaté územné konanie.
Mesto ~adca oznámilo za~atie nzemneho konania a nariadilo na defi 30.09.2019 nstne
pojednávanie spoj end s miestnym zisfovanim. Na ústnom konani a~astnici konania Lenka Bencova
a Arpdd Szab6, yzniesli okrem iného nárnietky vo~i predloženému svetlotechnickemu posudku
(spochybnili spracovanie a požadujn predloženie vlastného posudku). Stavebný úrad preto v-yzval
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ú~astnfkov konania: Lenku Bencovú a Arpáda Szaba, aby v stanovenej lehote predic
navrhované doklady: svetlotechnick6 posúdenie navrhovanej stavby vo~i ich rodinn6mu do
12 z d6vodu nimi požadovanej verifikácie údajov- uvedenych v expertiznom posticc
vy-pracoval Ing. Peter Hanuliak, PhD (expertízne posadenie predložil navrhovater stavby)
Stavebny úrad sú~asne predmetné územné konanie podra * 29 ods. 1 zákona 6, 71,/1
sprävnom konanf (správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov prerušil.
V prípade, že ú~astnici konania požadované doklady v stanov-enej lehote nedoloži,:
stavebný úrad si urobi úsudok $ dokladov, ktoré predložil navrhovater a bude pokra~ovar v k(
Pou~enie o odvolani:
Proti rozhodnutiu o prerušeni konania podra § 29 ods. 3 zákona 6. 71/1967 Zb. c
konar~~(správny poriadok) v znení neskoršich predpisov sa nemožno odvolat'.

ng.

~an GURA

pri1Iátor mesta
Dorn& sa:
ti~astnici konania
1. ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec súp. ~. 446, 017 01 Sverepec
2. Lenka Bencová, Kysucká cesta slap. ~. 12, 022 01 ~adca
3. Arpád Szab6, Kysuckä cesta sap. 6. 12, 022 01 ~adca
4. Slovenská správa ciest, Investi~ná vý-stavba a správa ciest, M. Rázusa súp. ~. 104, 010 01
5. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu bye n av
stavbou priamo dotknut6 v lokalite ski!. Žarec, ul. J. Krára

Nakorko sa jedná o rozsiahlú stavbu s verkým po~tom ú~astnikov konania, týmto sa ro
prerušeni konania doru~uje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona 6. 71/1967 Zb. o správn,
Rozhodnutie o prerušeni konania musi byt' vyvesené po dobu 15 &if na Aradnej tabuli '
úradu v ~adci.

Toto rozhodnutie o prerušeni konania musi bye vy-vesené po dobu 15 dni sp6sobc
obvyklom, posledny de~~lehoty vyvesenia je d~om doru~enia.
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