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V Čadci dňa 30.11.2015

Č. j.: VD/6359/2015/Ja

ROZHODNUTIE
'"

VÝZVA NA DOPLNENIE

.'

'-.

NÁVRHU A'PRERUŠ,ENIE
'i,"'"

KONANIA

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. č. 2615
(ďalej len "navrhovatel"') dňa 22.09.2015 podali návrh ,n.akolaudáciu ~tavby:
Zateplenie a stavebné úpravy bytovéhodomu
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc.
dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Č.

č. 2615

2552 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
zistil, že predložený návrh neobsahuje potrebné doklady (údaje a prílohy) podľa § 17 vyhlášky Č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ,ustanovenia stavebnéhozákona, a preto
vyzýva
navrhovateľa podľa § 19 ods. 3 zákona
neskorších predpisov, aby najneskôr do

Č.

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

30 dní odo dňa doručenia.tejto výzvy'
predložený návrh doplnilo:
l.

doklady, ktorými by bolo preukázané, že pri uskutočnení stavby boli dodržané požiadavky
protipožiarnej bezpečnosti stavieb v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou (nie je
možné preveriť, že pri realizácii stavby boli dodržané požiadavky reakcie na oheň stavebných
výrobkov - kontaktného zatepľovacieho systému, požadovaných podľa schváleného riešenia
protipožiarnej bezpečnosti stavby), tento stav je v rozpore s § 9 ods. 2 vyhl. MV SR Č. 94/2004 Z.z.

Stavebný úrad do doby úplného doplnenia návrhu podľa § 29 ods. l zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov kolaudačné konanie
prerušuje.

Odôvodnenie:
Dňa 22.09.2015 podal navrhovateľ "vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. Č.
2615" návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Zateplenie a stavebné úpravy bytového
domu Č. 2615" na pozemku register "C" parc. Č. 2552 v katastrálnom území Čadca.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
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Stavebný úrad oznámil dňa 09.10.2015 začatie kolaudačného konania všetkým účastníkom .konania
a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestny zisťovaním na 04.11.2015.
Dňa 24.11.2015 bolo stavebnému úradu doručené stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Čadci, v ktorom nesúhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia, z dôvodu, že
neboli predložené doklady, ktorými by bolo preukázané, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané
požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
Stavebný úrad dňa 30.11.2015 vyzval navrhovateľa, aby v určenej lehote doložil požadované doklady
a konanie prerušil.

Poučenie o odvolaní:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať.

Č.

71/1967 Zb. o správnom konaní

J/!
. Ing. Milan VRA
primátor mesta

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenie je dňom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyv.esen·e a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:
Účastníci konania
1. vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.
podľa § 26 správneho poriadku

Č.

2615 - doručuje sa verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A.Hlinku súp. Č. 4, 022 01 Čadca
3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikava súp. Č. 91, 022 O l Čadca
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikava súp. Č. 1156,022 Ol Čadca
Na vedomie
5. Byty Čadca s.r.o., Májová súp.

Č.

1107,022 Ol Čadca
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