
MESTO Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca  

Č. j.: VD/3887/2019/790/2021/Mu 	 V Čadci dňa 20.05.2021 

ROZHODNUTIE 
0 PRERUŠEM KONANIA 

Mestu Čadca, ako prislušnému stavebnému Aradu podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovani a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom zneni bolo dria 28.09.2020 
doručene rozhodnutie Okresného úradu žilina, odboru výstavby a bytovej politiky (d'alej len OfT 
žilina — OVBP) č. OU-ZA-OVBP2-2020/023481-008/Pál zo dŕia 23.09.2020, ktorým ruši rozhodnutie 
Mesta Čadca č.j. VD/3887/2019/Mu zo dŕía 22.01.2020 a vec vracia prvostupriovému správnemu 
orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky 
listom doručeným Mestu Čadca &I'm 09.12.2020 oznámil, že jeho rozhodnutie o odvolani nadobudlo 
právoplatnosf dria 15.10.2020. 

Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad, vychádzajúc z vyššie citovaného rozhodnutia o 
odvolani OÍJ Žilina — OVBP, v intenticiach ktoriho je povinný v d'alšom konani pokračovaf, územné 
konanie o umiestneni stavby „Bytový dom" na pozemkoch parc.č. CKN 949, 950, 2504/4, 2504/8, 
2504/9 v k.ú. Čadca stavebnika ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec 446, 017 01 Sverepec, 
začalo konanie o nepriznani postavenia Ačastnika konania. 

Z vyššie uvedeného d6vodu, stavebný úrad do doby doriešenia predbežnej otázky — vydania 
právoplatného rozhodnutia o nepriznani postavenia účastnika konania 

prerušuje 

územné konanie o umiestneni stavby ,Bytový dom" na pozemkoch register "C" pare. č. 949, 950, 
2504/4, 2504/8, 2504/9 v katastrálnom Azerni Čadca. 

ODOVODNENIE 

Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad 'prislušný, na základe žiadosti, ktorú &la 20.08.2019 
podal: ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., 017 01 Sverepec 446, vydal cilia 22.01.2020 územné 
rozhodnutie pod č.sp. VD/3887/2019/Mu na stavbu: Bytový dom na pozemkoch register "C" parc. 6. 
949, 950, 2504/4, 2504/8, 2504/9 v katastrálnom územi Čadca. Proti tomuto rozhodnutiu podali v 
zákonnej lehote odvolanie 
• obyvatelia bytového domu súp.č. 2591, ktorých zastupuje Lubomir Špilko, Janka Krára 2591/5, 

022 01 Čadca 
• Eubornir Špilko, Janka Kthra 2591/5, 022 01 Čadca 
• Zuzana Krelová, Janka Krára 2591/5, 022 01 Čadca 
• Mariana Kullová, Janka Krára 2591/7, 022 01 'adca 
• Lenka Bencová, Kysucká cesta súp. č. 12, 022 01 Čadca a Arpád Szab6, Kysucká cesta súp. č. 12, 

022 01 Čadca, za ktorých podala odvolanie Mgr. Miroslava Šufáková, Pivovarská 1058/7, 010 01 
Žilina 
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Odvolanie bolo odvolatermi podané v zákonom stanovenej lehote. Nakorko stavebný Arad 
nemohol o odvolani sám rozhodmať, pretože odvolaniu nebolo možné vyhovieť  podra § 57 ods. 1 
správneho poriadku, predložil ho preto spolu so spisovým materiálom podra § 57 ods. 2 správneho 
poriadku prislušnému správnemu orgánu II. stupria. 

Mestu Čadca, ako prfslušnému stavebnanu Aradu podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o ítzemnom plánovani a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom zneni bolo Ma 28.09.2020 
doručené rozhodnutie Okresného tradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky (d'alej len OfT 
Žilina — OVBP) 6. OU-ZA-OVBP2-2020/023481-008/Pal zo dňa 23.09.2020, ktorýrn ruši rozhodnutie 
Mesta Čadca č.j. VD/3887/2019/Mu zo dňa 22.01.2020 a. vec vracia prvostuptiovému správnemu 
orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Olcresný Arad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky 
listom doručeným Mestu Čadca dňa 09.12.2020 oznámil, le jeho rozhodnutie o odvolani nadobudlo 
právoplatnosť  dňa 15.10.2020. 

Mesto Čadca, ako prislušný stavebný Arad, vychadzajtic z vyššie citovaného rozhodnutia o 
odvolani OfT Žilina — OVBP, v intenticiach ktorého je povinný v d'alšom konani pokračovať, tizemné 
konanie o umiestneni stavby „Bytový dom" na pozetnkoch parc.č. CKN 949, 950, 2504/4, 2504/8, 
2504/9 v k.11. Čadca stavebnfka ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec 446, 017 01 Sverepec, 
začalo konanie o nepriznanf postavenia tIčastnfka konania. 

OÚ Žilina — OVBP, ako prislušný odvolací organ v rozhodnutf o odvolani okrem iného 
konštatoval, že vlastnicke práva k bytom a nebytovým priestorom obytného domu sítp.č. 2591 v 
Čadca nebudd priamo dotknuté tuniestnenfm navrhovaného bytového domu na pozernkoch CKN 949, 
950, 2504/4, 2504/8, 2504/9 v LA. Čadca. 

OÚ Žilina — OVBP ma za to, že po vratenf veci na nové prejednanie a rozhodnutie by ma! 
stavebný Arad riadne presktimať  okruh Ačastnikov konania a v pripade, že dospeje k záveru, že určitým 
osobám toto postavenie neprislítcha, začať  konanie o nepriznanf postavenia tičastnika konania. 

Na základe vyššie uvedených skutočnostf Mesto Čadca, ako prfslušný stavebný Arad týrnto 
oznámilo podra § 18 ods. 1 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konanf (správny poriadok) v zneni 
neskoršich predpisov začatie konania o nepriz,nanf postavenia účastnika konania. 

Stavebný Arad do doby vydania právoplatného rozhodnutia o nepriznani postavenia íičastnika 
konania prerušil územné konanie o umiestnenf stavby „Bytový dom" na pozemkoch register "C" parc. 
6. 949, 950, 2504/4, 2504/8, 2504/9  v katastrálnom fizemf Čadca, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti rozhodnutiu o prerušeni konania podra § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani 
(správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov sa nemožno odvolať. 

+.$ 

0 
no-.M n GURA 
pri átor mesta 

Dorn& sa: 
tčastnici konania 
1. ROYAL DEVELOPMENT s.r.o., Sverepec sítp. č. 446, 017 01 Sverepec 
2. Lenka Bencova, Kysucká cesta sítp. 6. 12, 022 01 Čadca 
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3. Arpád Szab6, Kysucká cesta súp. č. 12, 022 01 Čadca 
, 4. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa súp. 6. 104, 010 01 Žilina 
5. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné práva medu byt' navrhovanou 
stávbou priamo dotknuté v lokalite sidl. žarec, ul. J.Krára 2591 

Vlastnikom susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo iné prdva mi5lu byť  
navrhovanou stavbou priamo dotknuté v lokalite sidl. Žarec, ul. J.Krára 2591 sa oznámenie doručuje 
verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Oznámenie musí bye 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
6. ENGIE SERVICES a.s., Kysucká cesta súp. č. 16, 010 01 žilina 
7. Mestská tepldrenskd spoločnosť  a.s., Palárikova súp. č. 88, 022 01 Čadca 
8. Msti Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
9. Msfi Čadca, referát dopravy 
10. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01 
Čadca 
11. Okresné riaditerstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. 6. 
977, 022 01 Čadca 
12. Okresný úrad Čadca, odbor krizového riadenia, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
13. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o Evotné prostredie, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca 
14. Okresný úrad žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Predmestská súp. Č. 1613, 
011 95 Žilina 
15. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca 
16. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Wórickd cesta súp. č. 1960, 010 57 žilina 
17. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová súp. č. 1, 010 01 žilina 
18. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava 
19. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina 

Projektant 
Ing. Tomiš Kutiš, Smetanova 1636/10, 911 01 Trenčfn 

Toto oznámenie musi byť  vyvesené po dobu 15 drn spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň  
lehoty vyvesenia je driom doručenia. 

VYVESENt DŇA: 	- 	 ZVESENt 

Pečiatka a po,ns orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankovi spojenie: 	Čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIt: 2020552974 	č. 11.: 7224-322/0200 	 Internet: www.mestocadca.sk  
Adresa: Mestslcy Arad Čadca, Námestie slobody 30, PSt: 022 01 
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