
MESTO eADCA 
Mmestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. J.: VD/2290/2020/Mu 	 V eadci dria 27.05.2021 

ROZHODNUTIE 
0 DODATOČNOM POVOLEM ZMENY STAVBY A 

POVOLEM UŽiVANIA STA'VBY 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o tzemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), presktmal žiadosf o dodatočné povolenie stavby, ktort podal 

Agnesa Rebrošová, eadečka 523, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebrnk"), a na záldade tohto presktmania podra § 88 ods. 1 pism. b) a § 88a stavebného 
zákona 

dodato č ne povoruje 

vykonand stavebné práce a súčasne podra § 88a ods. 9 a § 82 ods. 1 stavebného zákona vydáva 

povolenie na uživanie 

Rodinný dom 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. č. 6208/1 0 v katastrálnom fizemi Čadca. 

i Stavba obsahuje: 
Rodinný dom je umiestnený v Čadci, miestna časť  Čadca — Čadečka. Rodinný dom je bez 

podpivničenia, s dvomi nadzeinnými podlažiami (prizemie a čiastočné podkrovie). Dom je zastrešený 
sedlovou strechou. Súčasťou objektu je i vonkajšia čiastočne krytá terasa. Objekt je napojený na 
verejné rozvody NN novou pripojkou, vodou z verejnej vodovodnej siete — správca SeVaK a.s., 
splašková kanalizácia objektu do verejnej kanalizačnej siete — správca SeVaK a.s., dažd'ové vody 
likvidovand vsakom do podložia na pozemku ivnestora vykurovanie kotlom na tuhé palivo. 

Technieké ildaje stavby: 
Zastavaná. plocha RD: 173,24 m2  
Podlahová plocha 233,64 m2  
Počet izieb 6+1 

stavby 
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Pre užívanie stavby Mesto Čadca podl'a § 82 ods. 2/ stavebného zákona určuje tieto 
podmienky: 
1. stavbu užívať  v súlade s platnými právnymi predpismi o vytvárani a ochrane zdravých životných 

podmienok (najma z hradiska ochrany zdravia Arch), predpismi týkajúcimi sa požianrej 
bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadeni 

2. pri naldadanf s odpadom zaobchadzať  v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadochv platnom 
zneni 

Pri miestnom zisfovani v kolaudačnom konani neboli na kolaudovanej stavbe zistené 
nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačndho rozhodnutia. K fipinému dokončeniu stavby je 
nutné dokončiť: 
1. osadenia dveri a zárubni, výmena dočasného zábradlia na schodisku za trvalé, nášlapná vrstva 

stupŕiou na schodisku, dokončenie fasády objektu 
2. terénne frpravy 
Uvedené nedostatky ktoré nebránia uživaniu stavby v bode 1. budú dokončené do 30.09.2021. 
Uvedené nedostatky ktoré nebránia užívaniu stavby v bode 2. buclú dokončené do 31.12.2022. 

Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentkie overenej v stavebnom konanf boli 
prejednané v kolaudačnom konaní a nakorko sú nepodstatného rozsahu, nevyžadujú si osobitné 
konanie. 

S uživanfrn predmetnej stavby sa nesmie začať  sk6r, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne 
právoplatnosť. 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich 
predpisov). 

ODI5VODNENIE 

Mesto Čadca vydalo dňa 04.06.2018 pod č.j. VD/1179/2018/Mu pre stavebnika: Agnesa 
Rebrogová, Čadečka 523, 022 01 Čadca stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom "na pozemkoch 
p.č. CKN 6208/4 a 6208/6 v k.ú. Čadca. Stavebnik dňa 05.11.2019 oarámil stavebnému úradu začatie 
stavby. Mesto Čadca, na základe vykonanej obhliadky na tvare miesta zistil, že stavebnik zrealizoval 
bez prislušného rozhodnutia zmenu povolenej stavby. V p6vodnom stavebnom povoleni bola povolená 
stavba rodinný dom bez podpivničenia a bez obytného podkrovia — jednopodlažný bungalov. Rodinný 
dom mal byť  zastrešený valbovou strechou. Stavebnik zrealizoval rodinný dom bez podpivničenia 
s čiastočne obytným podkrovim. Objekt je tvarovo odlišný od p6vodného riešenia. P6vodne navrhnutý 
bungalov bol tvaru L. Zrealizováný objelct je obdižnikového p6dorysu. Objekt má zmenenú dispoziciu, 
osadenie okien a dveri. Celkovo je objekt umiestnený v predmetnej lokalite ink ako bolo p6vodné 
riešenie (došlo k zmene tvaru a odstupových vzdialenosti od hranic pozemkov). 

Na základe uvedeného Mesto Čadca, zahájilo z úradnej povinnosti konanie podra § 88a ods. 1 
stavebného zákona o nepovolenej zmene stavby: „Rodinný dom" umiestnenej na pozemku p.č. CKN 
6208/4 a 6208/6 v k. ú. Čadca (objekt je zrealizovaný na novovitvorenom pozemku p.č. CKN 6208/10 
podra geometrického plánu č. 674/2020 zo dňa 26.05.2020), a zároveri vyzvalo stavebnika: Agnesu 
Rebrošovú, Čadečka 523 022 01 Čadca, aby predložila doklady o torn, že dodatočné povolenie zmeny 
stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi. 
Prislušný stavebný úrad začal nové konanie o nepovolených zmenách stavby. Mestu Čadca bola 
predložend žiadosť  o dodatočné povolenie zmien stavby, geometrick 'y plán 6. 674/2020 zo dňa 
26.05.2020 a nová projektová dokumentácia — realizabný projekt. Na záldade predložených dokladov 
Mesto čadca konštatovalo, že predmetná stavba nie je v kolizii s platným územným plánom mesta 
Čadca. Mesto Čadca konštatuje, le dodatočné povolenie zmeny stavby nie je v rozpore s verejnými 
záujmami chrdnenými týmto zalconom a osobitnými predpismi. 
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Mesto Čadca. v stillade s ustanovenim § 18 ods. 3 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf 
(správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov upovedomilo o začati konania o dodatočnom 
povoleni zmeny stavby „Rodinný dom" na pozemku register "C" pare. č. 6208/10 v katastrálnom 
fizemi Čadca podra § 88 ods. 1 pi sm. b) stavebného zákona a súčasne na prerokovanie žiadosti 
nariadilo Ustne konanie spojené s miestnym zisťovanim, na deŕi 14.12.2020. Na miestnom konanf bolo 
zistené, že stavba je dokončená a stavebnik zároveŕi požiadal o spojenie konania o dodatočnom 
povoleni zmeny stavby a kolaudačného konania. 

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o Uzemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznámilo pokračovanie v konani o dodatočnom povoleni zmeny stavby a zároveŕi v súlade 
s ustanovenfm § 80 stavebného zákona oznámilo začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a 
organizáciám a všetkým známym Učastnikom konania a sUčasne nariadilo ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovanfm na deŕi 10.05.2021 so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v Cadci. 
fičastnici konania, ako aj dotknuté orgány boli upozorneni, že svoje stanoviská môžu uplatniť  
najneskôr na fistnom konani. 

Stavebnému úradu boli predložené všetky potrebné doklady pre vydanie dodatočného 
povolenia zmeny stavby, stavebný firad na ich podklade konštatoval, že dodatočné povolenie zmeny 
stavby nie je v rozpore s verejnymi záujmami chránenými 'tymto zákonom a osobitnými predpismi. 

V uskutočnenom konani stavebný Arad posúdil žiadosť  o dodatočné zmeny stavby z hradisk 
uvedených v § 88 a), § 58 — 66 stavebného zákona, prejednal ju s fičastnikmi konania a zistil, že 
uskutočnenim ani jej užívanim nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo 
ohrozené práva a oprávnené záujmy fičastinkov konania. 

V konani bolo zistené, že stavba je uskutočnená. Pri miestnom zisťovani neboli na stavbe 
zistené nedostatky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia, z toho dôvodu stavebný Arad 
zároveŕi povolil uživanie stavby. Ulivanfm stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné 
prostredie. 

Stavba sa nesmie začať  uživať, pokiar toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 
zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov). 

POUENIE 

Podra § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov možno 
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dila jeho doručenia odvolarde na Mesto Čadca /adresa: 
Mestsky Arad, oddelenie dopravy, UP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb, 

' Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné presidimať  súdom podra zákona 
6. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v zneni zákona č. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný 
riadny opravný prostriedok. 



VYVESENt DŇA• #.'12. 	
1Ć2'e 	ZVESENt DŇA: 	  

MESTO tADC 
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Priloha: 
• overená dokumentácia skutočného realizovania stavby  

Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Agnesa Rebrošovd, Čadečka súp. č. 523, 022 01 Čadca 
2. Ing. František Čimbora, Struhy súp. č. 1617, 023 02 Krásno nad Kysucou 
3. Milan Ščury, 17. novembra slap. 6. 2868, 022 01 Čadca 
4. vlastrifci susedných pozemkov CKN 6208/3, 6211, 6208/1 v k.ú. Čadca 
5. Žilinský samosprávny kraj, Komenského súp. 6. 48, 011 09 žilina 

Nakorko susedné pozemky CKN 6208/3, 6211, 6208/1 v k.ú. Čadca nemajú založené LV, 
potencionálnym vlastnikom týchto pozernkov sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 
zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf. Rozhodnutie musí byt' vyvesené po dobu 15 dni na úradnej 
tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orginy 
6. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Čadca, E. Podjavorinskej súp. č. 2207, 022 01 
Čadca 
7. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektordt Čadca, Palárikova súp. Č. 
977, 022 01 Čadca 
8. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácii, Palárikova súp. č. 91, 022 01 
Čadca 
9. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Beirickd cesta súp. č. 1960, 010 57 žilina 
11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 žilina 

Na vedomie: 
12. Mse Čadca, oddelenie správy miestnych dani a poplatkov 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spi3sobom v mieste obvyklom, posledný deri 
• lehoty vyvesenia je driom doručenia. 

Pečiatka a podpis orgánu, ,kforý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Spravny poplatok podra zdkona Č. 145/1995 Z.z. o sprivnych poplatkoch v met-if neskorgich predpisov položky 60 pfsm. e ods. 5 vo 
vý§ke 150.00 E, položky 62a pfsm. a ods. 1 vo vý§ke 35.00 E, celkom 185.00 E bol zaplateny.  
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