
MES T 0 Č ADCA 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/717/2022/St 	 V Čadci dňa 16.05.2022 

R OZHODNUTIE 
0 POVOLEM ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONtEMM 

Mesto Čadca, ako stavebný firad prislugný 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 6. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre Azemné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a dopineni zákona č. 50/1976 Zb. o fizemnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni 
neskoršich predpisov, preskúmal žiadosf o zmenu stavby pred jej dokončenim, ktorú dim 17.01.2022 
podali 

doe. Ing. Michal Varmus, PhD., Podzávoz 2714, 022 01 Čadca, 
MUDr. Zuzana Varmusová, Podzávoz 2714, 022 01 Čadca 

(d'alej len "stavebnik"), a na základe tohto preskúmania podra § 68 stavebného zákona 

povol'uje 

zmenu stavby 

Rodinný dom a garáž 

objekt SO 02 garáž 
na pozemku register "C" parc. č. 13795/46 v katastrálnom fizemi Čadca, v tomto rozsahu: 

• zmena stavby spočiva v zmene umiestnenia stavby garáže, pôdorysné aj výškové parametre 
stavby sa nemenia (garáž je navrhovaná ako nepodpivničená, jednopodlažná, zastregená 
valbovou strechou s dvoma garážovými státiami). 

Mesto Čadca vydalo na predmetml stavbu stavebné povolenie dfia 17.07.2018 pod č.j. 
VD/2867/2018/St. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto d'alšie zfivizné podmienky: 

1. Zmena stavby bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie vypracovanej Gold project s.r.o., 
Okružná síip. č. 689/5, 022 04 Čadca a overenej v tomto stavebnom konani, pripadné zmeny 
nesmú byf vykonané bez predchadzajíiceho povolenia stavebného Aradu. 

2. Polohové a výškové pomery stavby vid' situácia umiestnenia stavby: 
• pôdorysné rozmery stavby budii 6,7 x 9,2 
• umiestnená bude 1 m od pozemku CKN 13795/35, 5,06 až 6,04 m od pozemku CKN 13795/1, 

5,14 m od miestnej komunikácie. 

3. Stavba vrátane povolenej zmeny bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo di% nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
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Ostatné podmienky uvedené v stavebnom povoleni vydanom Mestom Čadca dria 17.07.2018 
pod č.j. VD/2867/2018/St ostávajú nad'alej v platnosti. 

Stavebné povolenie stráca podra § 67 stavebného zákona platnosf, ak sa zo zmenou stavby 
nezačne do doby platnosti pôvodného stavebného povolenia. 

Ochivodnenie: 

DIU 17.01.2022 podali doc. Ing. Michal Varmus, PhD. a MUDr. Zuzana Varmusová, obaja 
bytom Podzávoz 2714, 022 01 Čadca žiadosf o povolenie zmeny stavby „Rodinný dom a garáž" — 
objekt SO 02 Garáž na pozemku register "C" parc. č. 13795/46 v k.ú. Čadca pred jej dokončenim; 
týmto (Mom bolo začaté stavebné konanie. 

Zmena stavby spočiva v zmene umiestnenia stavby garáže, pôdorysné aj výškové parametre 
stavby sa nemenia (garáž je navrhovaná ako nepodpivničená, jednopodlažná, zastrešená valbovou 
strechou s dvoma garážovými státiami). 

Mesto Čadca vydalo na predmetnú stavbu stavebné povolenie dria 17.07.2018 pod č.j. 
VD/2867/2018/St. 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastnikom konania a 
dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podra ustanoveni § 61 ods. 2 stavebného zákona 
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisfovania, nakorko pomery staveniska mu boli dobre 
známe a žiadosf poskytovala dostatočný podklad pre riadne a sporahlivé posúdenie navrhovanej 
zmeny stavby. Zároveri stanovil lehotu 7 dni odo dria doručenia oznámenia, v ktorej si účastnici 
konania mohli uplatnif svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje 
stanoviská. 

Ĺičastnici konania: 

• doc. Ing. Michal Varmus, PhD., MUDr. Zuzana Varmusová, Ing. Vladimir Golis, Gold project 
s.r.o., Čadca, známi aj neznámi spoluvlastnici vlastnici pozemku CKN 13795/1 v k.ú. Čadca. 

Námietky účastnikov neboli v konani uplatnené. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konani preskúmal predloženú žiadosf z hradisk 
uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastnikmi konania a s dotknutými orgánmi a 
organizáciami a zistil, že realizáciou zmeny alebo jej uživanim nie sú ohrozené záujmy chránené 
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Projektová dokumentácia zmeny stavby spĺria všeobecné technické požiadavky na výstavbu a 
podmienky územného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. 

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu 
stavebného povolenia na zmenu stavby preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

Poučenie o odvolani: 
Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani možno podat' 

odvolanie v lehote 15 dni odo dria jeho doručenia na Mesto Čadca (adresa: Mestský úrad v Čadci, 
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca). 

V zmysle § 47 ods. 4 zákona 6. 71/1967 Zb. v platnom zneni je toto rozhodnutie 
preskúmaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov. 

ng. Mi GURA 
pri 	tor mesta 



Pečiatka a podpfs orgánu,14,44 
tIVFA 

-61 

vyvesenie a zvesenie rozhodnutia. 
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Priloha: situácia umiestnenia stavby 

Doruči sa: 

Očastnici konania 
1. doe. Ing. Michal Varmus, PhD., Podzávoz súp. č. 2714, 022 01 Čadca 
2. MUDr. Zuzana Varmusová, Podzávoz súp. č. 2714, 022 01 Čadca 
3. Ing. Vladimir Golis, Okružná súp. č. 689/5, 022 01 Čadca 
4. Gold project s.r.o., Okružná súp. č. 689/5, 022 04 Čadca 
5. tičastnikom konania, známym aj neznámym spoluvlastnikom pozemku register "C" parc. Č. 

13795/1 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 69 ods. 2 stavebného 
zákona, vyvesenim rozhodnutia po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orgány 
1. Msú Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva 
2. Msú Čadca, referát dopravy 
3. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesenč  na ňradnej tabuli Mesta Čadca na dobu 15 dni, 
posledný deň  lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

Vyvesené Zvesené dria: 	  

Poplatok: 

Správny poplatok podra zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znerd neskoršich predpisov položky 

60 pism. d ods. 1 vo výške 30.00 E bol zaplatený. 
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Adresa: Mestský tírad Čadca, Namestie slobody 30, PSč: 022 01 
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