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CADCA
V Čadci dňa 27.11.2015

Č. j.: VD/494112015/St

ROZHODNUTIE',
o

VÝZVA NA DOPLNENIE

ŽIADOSTI

••••

:4",':'

A PRERUŠENIE

KONANIA

Martin Heglas, Staškov 728, 023 53 Staškov
Mgr. Miroslava Heglasová, Staškov 728, 023 53 Staškov
(d'alej len "stavebník") podali dňa 01.06,2015 žiadost' o ~~d~ni~ ú~emného rozhodnutia o umiestnení
stavby:
Rodinný dom a garáž
na pozemku register "C" parc, č. 5816/6, 5816/7, 5816/8 v katastrálnom území Čadca.

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"), na základe podanej žiadosti oznám:ilo všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariadilo ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň 02.07.2015.
Ku dňu ústneho pojednávania neboli doložené všetky potrebné doklady pre náležité posúdenie
navrhovanej stavby a preto stavebný úrad
vyzýva
stavebníka v súlade s § 35 ods. 3 stavebného zákona, aby v lehote do
30.12.2015
predloženú žiadosť doplnilo:
1. doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku parc.č. KN-C 5816/7 v k.ú. Čadca.

Stavebný úrad súčasne podľa § 29 ods. l zákona
poriadok) v znení neskorších predpisov územné konanie

Č.

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny

prerušuje.
V prípade, ak nebude návrh v stanovenej lehote požadovaným
Čadca územné konanie podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona zastaví.

spôsobom doplnený, Mesto

Odôvodnenie:
Dňa 01.06.2015 podali Martin Heglas a Mgr. Miroslava Heglasová, obaja bytom Staškov 728,
023 53 Staškov na vydanie územného rozhodnutia na stavbu "Rodinný dom" na pozemku register "C"
parc. Č. 5816/6, 5816/7, 5816/8 v katastrálnom území Čadca .. Uvedeným dňom bolo začaté územné
konanie.
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Tunajší stavebný úrad oznámil začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým
orgánom a na prerokovanie žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
deň 02.07.2015.
Ku dňu ústneho pojednávania neboli doložené všetky potrebné doklady pre náležité posúdenie
navrhovanej stavby, preto stavebný úrad vyzval stavebníkov, aby tieto v lehote do 30.10.2015 doložili
a územné konanie podľa § 29 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. správneho poriadku prerušil.
Stavebníci pred uplynutím lehoty požiadali tunajší stavebný úrad o predlženie termínu na
doloženie dokladu o vlastníctve k pozemku parc.č. KN-C 5816/7 v k.ú. Čadca z dôvodu, že vlastníctvo
k predmetnému pozemku nadobudli rozsudkom Okresného súdu v Čadci, ktorý však ešte nenadobudol
právoplatnosť a preto nie je možné vybaviť list vlastníctva na príslušnej správe katastra. Stavebný úrad
žiadosti o predlženie termínu vyhovel a stano~i1~novfterrňinna<.i0loženie
dokladov do 30.12.2015
a územné konanie podľa § 29 ods. 1 zákonač. 71/1967 Zb. správneho poriadoku v znení neskorších
predpisov prerušil.
.
Stavebníci bol upozornení, že ak nebude návrh v stanovenej lehote požadovaným spôsobom
doplnený, Mesto Čadca územné konanie podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona zastaví.
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Poučenie o odvolaní:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je
preskúmateľné súdom.
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Ing.Mil~
primátor mesta

Doručí sa:
Účastníci konania
1. Martin Heglas, Staškov súp. Č. 728, 023 53 Staškov
2. Mgr. Miroslava Heglasová, Staškov súp. Č. 728,023 53 Staškov
3. Bohuš Herman, Skalité súp. Č. 1116,023 14 Skalité
4. Lesy SR, š.p., Odštepný závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej súp. Č. 2207, 022 01 Čadca
5. Slovensk)' pozemkový fond, Búdkova súp. Č. 36,817 15 Bratislava
6. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského súp.
Žilina

Č.

48, 011 09

Dotknuté orgány
7. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a po zem. komunikácií, Palárikova 91,02201 Čadca
8. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960,01057 Žilina
10. Spp - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
ll. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina
Ostatní
12. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
mč: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk
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