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oddelenie výstavby, územnčho plánovania, stavebniho poriadku a dopravy 
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č.thzn. VD/16635/2021/Mu 

OZNAMENIE 
0 POKRAČOVAM V KONAM 0 DODATOČNOM POVOLEM ZMENY STAVBY 

A SPOJENIE KONANIA S KONAMM 0 UŽIEVAM STAVBY 
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNAVANIA 

Mesto Čadca vydalo cilia 04.06.2018 pod č.j. VD/1179/2018/Mu pre stavebnika: Agnesa 
Rebrošová, 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 oznámil stavebnému úradu začatie 
stavby. Mesto Čadca, na základe vykonanej obhliadky na tvare miesta zistil, že stavebnik zrealizoval 
bez prislušného rozhodnutia zmenu povolenej stavby. V pôvodnom stavebnom povoleni bola povolená 
stavba rodinný dom bez podpivničenia a bez obytného podkrovia — jednopodlažný bungalov. Rodinný 
dom mal byt' zastrešený valbovou strechou. Stavebnik zrealizoval rodinný dom bez podpivničenia 
s čiastočne obytným podkrovim. Objekt je tvarovo odlišný od pôvodného riešenia. Pôvodne navrhnutý 
bungalov bol tvaru L. Zrealizováný objekt je obdižnikového pôdorysu. Objekt ma zmenenú dispozíciu, 
osadenie olden a dyer'. Celkovo je objekt umiestnený v predmetnej lokalite ink ako bolo pôvodné 
riešenie (došlo k zmene tvaru a odstupových vzdialenosti od hranic pozemkov). 

Na záldade 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. Cadca (objekt je zrealizovaný na novovitvorenom pozemku p.č. CKN 6208/10 
podra geometrického plánu 6. 674/2020 zo dňa 26.05.2020), a zároveň  vyzvalo stavebm'ka: Agnesu 
Rebrošovú, 'Čadečka 523 022 01 Čadca, aby predložila doklady o tom, že dodatočné povolenie zmeny 
stavby nie je v rozpore s verejnými zaujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými yredpismi. 
Prislušný stavebný úrad začal nové konanie o nepovolených zmenách stavby. Mestu Cadca bola 

,predložená žiadosf o dodatočné povolenie zmien stavby, geometrický plan 6. 674/2020 zo dňa 
26.05.2020 a nova projektová dokumentácia — realizačný projekt. Na záldade predložených dokladov 
Mesto Čadca konštatovalo, le predmetná stavba nie je v kolizii s platným územným plánom mesta 
Čadca. Mesto Čadca konštatuje, že dodatočné povolenie zmeny stavby nie je v rozpore s verejnými 
zaujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi. 

Mesto Čadca, v súlade s ustanovenim § 18 ods. 3 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani 
(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 
územi Čadca podra § 88 ods. 1 pism. b) stavebného zákona a súčasne na prerokovanie žiadosti 
nariadilo ústne konanie spojené s miestnym zisfovanim, na deli 14.12.2020. Na miestnom konani bolo 
zistené, že stavba je dokončená a stavebnik zároveň  požiadal o spojenie konania o dodatočnom 
povoleni zmeny stavby a kolaudačného konania. 
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Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o íizemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), oznamuje pokračovanie v konani o dodatočnom povoleni zmeny stavby a zároveň  
v súlade s ustanovenim § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania  dotknutým 
orgánom a organizáciám a všetkým známym áčastnikom konania a stačasne nariad'uje lastne 
pojednávanie spojené s miestnym zisfovanfm na deri 

10.05.2021 (pondelok) o 09.00 hodine 
so stretnutim pozvaných na Mestskom úrade v čadci - malá zasadačka I. posch. č.d. 117. 

fičastnici konania a dotknuté orgány a organizácie mažu svoje námietky uplatnif najneskar pri 
fistnom pojednávani, inak sa na ne nebude neprihliadat'. fJčastnici konania mažu nahliadnut' do 
podkladov rozhodnutia (Mesto Čadca, firadné hodiny, I.posch. č.dv. 114). 

Stavebný úrad, vzhl'adom na stičasnii mimoriadnu situáciu v srivislosti s ochorenim 
COVID-19 odporriča dohodnrif si, v pripade zaujmu o nahliadnutie do podkladov rozhodnutia 
pred driom ristneho pojednávania, tern-1ín s pracovnfkom stavebného riradu na tel.č. 
041/4302214, pripadne e — mailu: marcela.murcova(&,mestocadca.sk. 

Ak by došlo k zhoršeniu epidemiologickei situácie a s týrm spojených nariadeni  
odporričame sa informove či bude konanie v stanovenom termine.  

K ristnemu pojednávaniu navrhovatel' predloN: 
• Doklady o výsledkoch predpisaných skfišok a merani. 
• Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby, resp. vydanč  rozhodnutie k stavbe. 
• Projektovú dokumentáciu overenú stavebným &adorn v stavebnom konani alebo pri povorovani 

zmeny stavby pred jej dokončenim. 
• Výkresy s vyznačenim zmien, ku ktorým došlo počas uskutočriovania stavby. 
• Zápis o odovzdani a prevzati stavby, pokiar bol spisaný. 
• Doklady o overeni požadovaných vlastnosti výrobkov (§ 47 stavebného zákona). 
• Ďalšie doklady stanovenč  v podmienkach stavebného povolenia. 

Poučenie: 
flčastnici konania sa mažu pred vydaním rozhodnutia vyjadrif k jeho podkladom, pripadne 

navrhmlf ich dopinenie. Ak si niektorý z Ačastnikov konania zvolf svojho zástupcu, tento musi 
predložif pisomma pinú moc toho Ačastnika konania, ktorý sa dal zastupovat'. 

ng. M.  n GURA 
primator mesta 
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Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. Agnesa Rebrošová, 'Čadečka súp. č. 523, 022 01 Čadca 
2. Ing. František Čimbora, Struhy slap. č. 1617, 023 02 Krásno nad Kysucou 
3. Milan Ščury, 17. novembra súp. č. 2868, 022 01 Čadca 
4. vlastnici susednych pozemkov CKN 6208/3, 6211, 6208/1 v k.ú. Čadca 
5. žilinsky samosprdvny lcraj, Komenského súp. 6. 48, 011 09 žilina 

Nakorko susedné pozemky CKN 6208/3, 6211, 6208/1  v k.ú. Čadca nemajú založené LV, 
potenciondlnyrn vlastnfkom týchto pozemkov sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musf byt' vyvesenč  po dobu 15 drif na úradnej 
tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
6. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Čadca, E. Podjavorinskej súp. č. 2207, 022 01 
čadca 
7. Okresné riaditerstvo Policajnčho zboru, Okresny dopravny inšpektorát Čadca, Palárikova slap. č. 
977, 022 01 Čadca 
8. Olcresny úrad čadca, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácif, Paldrikova súp. 6. 91, 022 01 
Čadca 
9. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca 
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Barickd cesta súp. 6. 1960, 010 57 žilina 
11. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 

Toto oznámenie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný dal 
lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia. 

VYVESENt  DNA:  	' •  /?°•?7  	ZVESENt DŇA. 	  
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