MES TO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/5044/2019/Ja

V Čadci dria 03.02.2020

ROZHODNUTIE
0 POVOLENi ZMENY V triiVANi STAVBY

Mesto Čadca, ako stavebný úrad prislušný podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zakon) v znern neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), v
konani preskúmal návrh na zmenu v uživani stavby, ktorý dfia 04.11.2019 podal
Bc. Patrik Maslák, Okružná 109/73, 022 04 Čadca
(d'alej len "navrhovatel'"), a na základe tohto preskúmania podra § 85 ods. 1 stavebného zákona
povoruje zmenu v ulivani
stavby
Bytový dom č. 152
nebytový priestor na novy nčel - predajňa potravin s malou pekárňou
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" pare. č. 13472/217 v katastrálnom územi Čadca.

Stavba obsahuje:
zmena ačelu uživania stavby sa týka nebytového priestoru na 1. podzemnom podlaži bytového
domu 6. 152, ktory bude využivaný ako predajfia potravin s malou pekárŕiou
zmena ačelu uživania stavby si nevyžaduje dispozičné zmeny spojené so stavebnými apravami
riešenych priestorov, na ktoré by bolo potrebné stavebné povolenie

Pre zmenu v uživani stavby sa určujú tieto podmienky:
1. stavbu uživat' s platnymi právnymi predpismi o vytvárani a ochrane zdravych životnych
podmienok'(najmä z hradiska ochrany zdravia rudi), predpismi týkajúcimi sa požiamej
bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadeni
pri nakladani s komunálnym odpadom zaobchadzaf v súlade so všeobecne závaznym nariadenim
mesta a zákonomč. 79/2015 Z.z. o odpadoch
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Odtivodnenie:
Dha 04.11.2019 podal navrhovater Be. Patrik Maslák, bytom Okružná 109/73, 022 04 Čadca návrh na
zmenu v uživani stavby „Bytový dom Č. 152, nebytový priestor na novy Adel - predajfia potravfn s
malou pekárfiou" na pozemku register "C" pare. č. 13472/217 v katastrálnom Azemi Čadca. Uvedenym
dflom bolo začaté konanie o zmene v uživani stavby.
Stavebný Arad oznámil dria 27.11.2019 začatie konania o zmene uživania stavby známym Ačastnikom
konania a dotluiutým orgánom a organizaciám. Stavebný Arad podra ustanoveni § 21 ods. 1 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisov upustil od ústneho
pojednavania a miestneho zisťovania, pretože to povaha veci nevyžaduje, a stanovil, že v lehote do 7
dni odo dfia doručenia tohto oznámenia môžu fičastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky
a dotknuté orgány a organizacie svoje stanoviská.
Stanoviská oznámili:
-

Olcresnd riaditerstvo Hasičského a zdchranného zboru v Čadci; Regionálny Arad verejndho
zdravotnictva

Stavebný Arad v uskutočnenom konani preskiimal predloženy návrh na zmenu v užívani stavby,
prerokoval ho s fičastMktni konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je
uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej ulivanim nie sú ohrozené záujmy chrinené
stavebnym zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnymi predpismi.
Stavebný Arad zaistil vzdjoinný súlad predložených stanovisk dotknutych orgánov a organizácii
požadovanych osobitnymi predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok
rozhodnutia.
fjčastnici konania:
-

Bc. Patrik Maslák, vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome slap. Č. 152

Námietky Ačastnikov neboli v konani uplatnené.
Stavebný Arad v priebehu konania nezistil dôvody, ktorč by bránili povoleniu zmeny v uživani stavby,
z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedenč vo výroku tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
So zmenou v užívani stavby sa nesmie začať skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť
(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v znenf neskoršich predpisov).
Poučenie o odvolani:
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podať
odvolanie v lehote 15 dni odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca /adresa: Mestsky Arad v Cadci,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom zneni je
toto rozhodnutie preskAmaternč 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 neskor§fch predpisov
položky 62 pfsm. a ods. 1 vo vý§ke 30.00 E bol zaplatený.

Toto rozhodnutie must byr vyvesenč na riradnej tabuli mesta na dobu 15 dill, posledný deri
vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dria:

5. 2 . 020

Zvesené

MESTO CABO
-

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesen'iç a zvesenie rozhodnutia.

Dorn& sa:
&Cast/II:6 konania
1.Bc. Patrik Maslák, Okružná srip. č. 109/73, 022 04 Čadca
2. vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sUp. č. 152 - doručuje sa verejnou
vyhligkou podra § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf (správny poriadok)
Dotknuté orgány
3. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku srip. č. 4, 022 01 Čadca
4. Regionálny rirad verejndho zdravotníctva, Paldrikova srip. č. 1156, 022 01 Čadca
Na vedomie
5. Byty Čadca s.r.o., Májová srip. Č. 1107, 022 01 Čadca
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