MES TO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/5042/2019/Ja

V Čadci dfia 03.02.2020

ROZHODNUTIE
0 POVOLENi ZMENY V UhVANi STAVBY
Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o Azemnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskorgich predpisov (d'alej len "stavebný /ikon"), v
konani preskAmal návrh na zmenu v uživani stavby, ktorý dfla 04.11.2019 podal
Education FG s.r.o., Olcružná 109/71, 022 04 Čadca
(d'alej len "navrhovater"), a na ziklade tohto preslaimania podra § 85 ods. 1 stavebného zákona
povol'uje zmenu v uživani
stavby
Bytový dom č. 157
nebytový priestor na nový ričel - predajria potravin, mäsiarstvo
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 3291/44 v katastrálnom Azemi Čadca.
Stavba obsahuje:
zmena Ačelu užívania stavby sa týka nebytového priestoru na 1. podzemnom podlaži bytového
domu Č. 157, ktorý bude využívaný ako predajha potravin a masiarstvo
zmena fičelu uživania stavby si nevyžaduje dispozičné zmeny spojené so stavebnými fipravami
rieSenych priestorov, na ktoré by bolo potrebné stavebné povolenie

Pre zmenu v uživanf stavby sa určujfi tieto podmienky:
1. stavbu užívať s platnými pravnymi predpismi o vytvárani a ochrane zdravých životných
podmienok'(najmä z hradiska ochrany zdravia rudi), predpismi týkajficimi sa požiarnej
bezpečnosti, bezpečnosti price a technických zariadeni
2. pri naldadani s komundlnym odpadom zaobchadzaf v sillade so v§eobecne závazným nariadenim
mesta a zakonornč. 79/2015 Z.z. o odpadoch
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Odôvodnenie:
Dfia 04.11.2019 podal navrhovater Education FG s.r.o., so sfdlom OkruIna 109/71, 022 04 Čadca
návrh na zmenu v užívanf stavby „Bytový dom Č. 157, nebytový priestor na nový fičel - predajňa
potravin a mäsiarstvo" na pozemku register "C" parc. č. 3291/44 v katastrálnom územf Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene v užívani stavby.
Stavebný Arad oznámil dňa 27.11.2019 začatie kolaudačného konania známym fičastníkom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný Arad podra ustanovenf § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konanf (sprAvny poriadok) v zneni neskodich predpisov upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania, pretože to povaha veci nevyžaduje, a stanovil, že v lehote do 7
dnf odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu fičastnici konania uplatniť svoje namietky a pripomienky
a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
StanoviskA
-

Okresnd riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci; Regionalny Arad verejného
zdravotnictva

Stavebný Arad v uskutočnenom konanf presktimal predložený návrh na zmenu v užívanf stavby,
prerokoval ho s fičastmlmi konania a s dotknutými orgAnmi a organizáciami a zistil, že stavba je
uskutočnená v sfilade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívanim nie sú ohrozen6 záujmy ehránené
stavebnym zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.
Stavebný Arad zaistil vzájomný súlad predložených stanovisk dotknutých orgánov a organizácif
požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviskA a poliadavky zahmul do podmienok
rozhodnutia.
Očastnici konania:
-

Education FO s.r.o., vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sill). Č. 157

Námietky fičastnikov neboli v konani. uplatnené.
Stavebný drad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny v užívaní stavby,
z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
So zmenou v užívaní stavby sa nesmie začať skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť
(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf (správny poriadok) v meld neskodich predpisov).
Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podaf
odvolanie v lehote 15 dni odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad v Cadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadcal. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znenf je
toto rozhodnutie preskfunaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.
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Poplatok:
Správny poplatok podra zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskodich predpisov
položky 62 pism. a ods. 1 vo výške 30.00 E bol zaplatený.

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dria:

-A- /limo

Zvesené dria:

MESTO CANA
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvese ie a zvesenie rozhodnutia.

Dorn& sa:
Očastnici konania
1.Education FG s.r.o., Okružná sfip. Č. 109/71, 022 04 Čadca
2. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome silp. Č. 157- doručuje sa verejnou
vyhlgkou podra § 26 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok)
Dotknut6 orgány
3. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku sítp. Č. 4, 022 01 Čadca
4. Regionálny Arad verejného zdravotnictva, Palárikova slap. č. 1156, 022 01 Čadca
Na vedomie
5. Byty Čadca s.r.o., Májová súp. Č. 1107, 022 01 Čadca
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