
M E s T o ČADCA
Č. j.: VD/2019/2015/St V Čadci dňa 13.05.2015

Mestu Čadca, ako príslušnému stavebnému úradu podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení bolo dňa 31.03.2015
doručené rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru výstavby .abytovej politiky (d'alej len OÚ
Žilina - OVBP) č. OU-ZA-OVBP2-2015/009533-1/Pá~:;;'4o,'dňa.:23.03.2015, ktorým ruší rozhodnutie
Mesta Čadca č.j. VD/4291/2014/St zo dňa 08.12.2014 a vec vracia prvostupňovému správnemu orgánu
na nové prejednanie a rozhodnutie.

Rozhodnutím č.j. VD/4291/2014/St zo dňa 08.12.2014 Mesto Čadca povolilo stavbu "Rodinný
dom" na pozemku register "C" parc. č. 8924 v katastrálnom území Čadca stavebníkom Mgr. Eve
Kubaškovej, bytom J. Kollára 2456/10, 0?2 01 Čadca a Jozefovi Podolákovi, bytom Stará Bystrica
190, 023 04 Stará Bystrica.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podl'a § 29 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov spojené
územné a stavebné konanie o povolení stavby "Rodinný dom" na pozemku register "C" parc. č. 8924 v
katastrálnom území Čadca

prerušuje

do doby právplatného rozhodnutia v konaní o nepriznaní postavenia účastníkom konania: Márii
Kucharčíkovej, bytom Podzávoz 1409, 022 01 Čadca, Anne Šotkovskej, Podzávoz 2298, 022 01
Čadca a Anne Targošovej, Podzávoz 1409, 02201 Čadca.

Podl'a § 29 ods. 4 správneho poriadku správny orgán v konaní pokračuje z vlastného podnetu
alebo na podnet účastníka konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo.

Podl'a § 29 ods. 5 správneho poriadku pokial' je konanie prerušené, lehoty podl'a tohto zákona
neplynú.

Odôvodnenie:

Mestu Čadca, ako príslušnému stavebnému úradu podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení bolo dňa 31.03.2015
doručené rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky (ďalej len OÚ
Žilina - OVBP) č. OU-ZA-OVBP2-2015/009533-1/Pál zo dňa 23.03.2015, ktorým ruší rozhodnutie
Mesta Čadca č.j. VD/4291/2014/St zo dňa 08.12.2014 a vec vracia prvostupňovému správnemu orgánu
na nové prejednanie a rozhodnutie.
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Rozhodnutím č.j. VD/4291/2014/St zo dňa 08.12.2014 Mesto Čadca povolilo stavbu "Rodinný
dom" na pozemku register "C" parc. Č. 8924 v katastrálnom území Čadca stavebníkom Mgr. Eve
Kubaškovej, bytom J. Kollára 2456/10, 022 Ol Čadca a Jozefovi Podolákovi, bytom Stará Bystrica
190, 023 04 Stará Bystrica.

OÚ Žilina - OVBP, ako príslušný odvolací orgán v rozhodnutí o odvolaní Č. OU-ZA-OVBP2-
2015/009533-1IPál zo dňa 23.03.2015 okrem iného konštatoval, že zrealizovaním navrhovanej
novostavby rodinného domu na pozemku parc.č. KN-C 8924 v k.ú. Čadca nebude zasiahnuté do
vlastníckych práv k pozemkom a stavbám vo vlastníctve účastníčok konania Márie Kucharčíkovej,
bytom Podzávoz 1409,02201 Čadca, Anny Šotkovskej, bytom Podzávoz 2298,022 Ol Čadca a Anny
Targošovej, bytom Podzávoz 1409, 022 01 Čadca do tej miery, aby im bolo priznané postavenie
účastníka v predmetnom stavebnom konaní. ... ~'" '
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Vzhľadom na to, že tunajší stavebný úrad je povinný v ďalšom konaní postupovať v intenciách
rozhodnutia o odvolaní, oznámil' vyššie uvedeným účastníčkam konania samostatnými listami zo dňa
13.05.2015 začatie konania o nepriznaní postavenia účastníka konania. Zároveň im stavebný úrad
stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania, v ktorej si môžu uplatniť prípadné
pripomienky a námietky na ochranu svojich práv aprávom chránenýchzáujmov.

Pretože sa v konaní vyskytla predbežná otázkaj-od vyriešenia ktorej závisí ďalší priebeh
konania o povolení predmetnej stavby rodinného domu, tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je
preskúmateľné súdom.

I.:;{i\1i~-~··~····
primátor mesta

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Mgr. Eva Kubašková, J. Kollára súp. Č. 2456/10, 022 01 Čadca
2. JozefPodolák, Stará Bystrica súp. Č. 190,023 04 Stará Bystrica
3. Mária Kucharčíková, Podzávoz súp. Č. 1409,02201 Čadca
4. Anna Šotkovská, Podzávoz súp. Č. 2298, 022 01 Čadca
5. Anna Targošová, Podzávoz súp. Č. 1409,02201 Čadca
6. František Chrastina, A. Bernoláka súp. Č. 2051, 022 01 Čadca, stavebný dozor

Ostatným účastníkom konania, známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemkov parc.č.
C KN 8923, C KN 8925 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona, vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadci.
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Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 dní.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie zvesenie oznámenia
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