MES TO CADCA
MESTSKÝ ĹTRAD V Č ADCI
oddelenie výstavby, ňzemnčho plánovania, stavebného poriadku a dopravy
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OZNAMENIE
0 ZAČATi KONANIA 0 DODATOČNOM POVOLEM STAVBY
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov a § 5
pism. a)1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a dopineni zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku
v zneni neskoršich predpisov, v súčasnosti vedie správne konanie podra § 88 ods. 1 pism. b),
v spojitosti s § 88a ods. 1 stavebného zákona o nepovolenej zmene stavby záhradného domčeka na
pozemku register „C" parc. č. 15258/101 v LA. Čadca, ktorú zrealizovali stavebnici:
Jozef Jopčik, A. Bernoláka 2613, 022 01 Čadca,
Lenka Jopčiková, A. Bernoláka 2613, 022 01 Čadca.
Vykonanou miestnou obhliadkou v rámci kolaudačného konania stavby „zahradný domček" na
pozemku register "C" parc. 6. 15258/101 v k.ú. Čadca zo dim 07.04.2022 bolo zistené, že stavba je
zrealizovaná v rozpore s dokumentáciou overenou v stavebnom konani predmetnej stavby. Došlo k
zmene osadenia stavby na pozemku a tým aj k zmene odstupových vzdialenosti stavby od susedných
pozemkov, v zmene výškových parametrov stavby. Pôvodne navrhovaná otvorend terasa so vstupom
bola uzatvorená, vstup do domčeka preorientovaný, prizemie stavby nebolo dispozične rozdelené
Zmena boli vykonaná v rozsahu, ktorý si vyžadoval predchádzajúce povolenie prislušným stavebným
úradom.
Mesto Čadca, ako prislušný stavebný Arad, vychddzajúc z predchádzajúceho konania
o povolenf predmetnej stavby zahradného domčeka konštatovalo, že stavba je na predmetnom
pozemku postavená v súlade s platným l'Jzemným plánom Mesta jeho závaznými regulatívmi, ktoré
boli schválené uznesenim Mestského zastupiterstva Mesta Čadca č. 96/2007 na zasadnuti zo dňa
27.07.2007 a ktorého závazné časti boli vyhlásené Všeobecne závazným nariadenim č. 57/2007
s fičinnosfou od 15.08.2007. Zároveri stavebný úrad konštatoval, že dodatočnd povolenie predmetnej
stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi.
Následne Mesto Čadca vyzvalo stavebnikov Jozefa Jopčika a Lenku Jopčikovú, aby v lehote do
30 dni odo dňa doručenia výzvy požiadali o vydanie dodatočného povolenia na stavbu záhradného
domčeka na pozernku register "C" parc. '6. 15258/101 v LA. Čadca a k žiadosti doložili projektovú
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vypracovanú oprávnenou osobou.
Stavebnici v stanovenej lehote liadosf o dodatočné povolenie predmetnej stavby spolu
s dokumentáciou skutočného vyhotovenia predložili. K žiadosti bol d'alej priložený geometrický plan
a potvrdenie o preskaani komina.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v meni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), v súlade s ustanovenim § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf (správny
poriadok) v zneni neskoršich predpisov upovedomuje o začati konania o dodatočnom povoleni zmeny
stavby podra § 88 ods. 1 pfsm. b) stavebného zákona a § 88a ods. 9 stavebného zákona.
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Síičasne podra § 21 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorgích predpisov nariad'uje fistne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na defi
10.06.2022 (piatok) o 10.00 hodine
so stretnutím na Mestskom úrade v Čadci, I. poschodie, Č. dyed. 117 — malá zasadačka.
fJčastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť pred Mom fistneho
pojednávania, najneskôr pri tomto pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote
môžu dotknuté orgány a organizácie uplatniť svoje stanoviská k predmetu tohto konania.
Očastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadrif sa k jeho podkladom,
prípadne navrbinfie ich dopinenie na Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní.
Ak si niektory z fičastnikov konania zvolí svojho zastupcu, tento musí predložiť písomml pima
moc toho fičastnika konania, ktory sa dal zastupovať.

ng.
pri

an GURA
tor mesta

"

USTO ČADCA

Doruči sa ňčastnikom konania
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1.Jozef Jopčik, A. Bernoláka súp. Č. 2613, 022 01 Čadca
2. Lenka Jopčíková, A. Bernoláka slap. 6. 2613, 022 01 Čadca
3. Ing. Marián Jurga, Padvysoká súp. Č. 129, 023 57 Podvysoká
4. fJčastníkom konania, známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemkov register "C" parc. Č.
15258/1, 15258/91 v k.ú. Čadca sa omámenie doručuje verejnou vyhláškou podra § § 61 ods. 4
stavebného zákona, vyvesením rozhodnutia po dobu 15 drif na firadnej tabuli Mestského firadu
v Čadci.
Dotknut6 orgány
1. Mstr Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

Toto oznAmenie musi byt' vyvesenč na ňradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 dní,
posledný defi lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené am:
171
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