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V Čadci dňa 16.04.2015

Č. j.: VD/4126/2014/Mu

ROZHODNUTIE
VÝZVA NA DOPLNENIE

ŽIADOSTI A PRERUŠENIE
. .

KONANIA

,~~,.

Jozef Letko, Kollárova 2665/26, 022 01 Čadca
(ďalej len "stavebník") podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia a rozhodnutia o umiestnení
stavby:
"Sklad náradia a ko,téteci':,.
(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 10618/1 v katastrálnom území Čadca.
Mesto Čadca oznámilo začatie spojeného územného a stavebného konania a nariadilo ústne
pojednávanie na 23.10.2014. Nakoľko stavebník nepredložil do ústneho pojednávania požadované
doklady Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný.zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), posúdil, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby a
.
vyzýva
stavebníka v súlade s § 35 ods. 3 a § 60 ods. 1 stavebného zákona, aby v lehote do
01.06.2015
predloženú žiadosť doplnilo:
• stanovisko Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor
• doloženie dokladu o zaplatení správneho poplatku (správneho poplatku v zmysle zák.č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení (položky Č. 60 písm. g)).
Stavebný úrad súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov spojené územné a stavebné konanie
prerušuje.
Odôvodnenie:
Mesto Čadca, obdržalo žiadosť o vydanie stavebného povolenie pre stavbu: "Sklad náradia a .
koterec"na pozemku register "C" parc. Č. 10618/1 v katastrálnom území Čadca. Mesto Čadca, ako
stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznámilo podľa
§ 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konaním, podl'a § 61 ods. 1
stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a súčasne nariadilo
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
23.l0.2014 so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci. Účastníci tohto správneho konania
mohli svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní, inak boli poučení, že sa na ne nebude
prihliadať.
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Nakoľko stavebník nepredložil do ústneho pojednávania požadované doklady stavebný úrad
preto stavebníka vyzval na doplnenie žiadosti a spojené územné a stavebné konanie prerušil.
Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie:
Ak nebude žiadosť o stavebné povolenie v stanovenej lehote doplnená, príslušný správny orgán
toto spojené územné a stavebné konanie podľa § 35 ods. 3 a § 60 ods. 2 stavebného zákona zastaví.
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 ~'inemožno odvolať.
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Ing. MilanLCURA
primátor mesta
Doručí sa:
Účastníci konania
1. Jozef Letko, Kollárova súp. Č. 2665/26, 022 01 Čadca
2. Ing. JozefBullo, Jedlíkova súp. Č. 3422/1, 010 15 Žilina
3. Anna Červená, Drahošanka 2087,02201
Čadca
4. Veronika Chovancová, ul. Okružná 689/5, Čadca
5. Ondrej Chovanec, ul. Okružná 689/5, Čadca
6. Dávid Škorvánek, Drahošanka 2087, Čadca
7. známi a neznámi vlastníci pozemkov parc.č. CKN 10629, 10628, 10627, 10620, 10618/2, 10617/2,
1061512, 10616/1 v k.ú. Čadca
Nakoľko susedné pozemky nie sú usporiadané, známym a neznámym vlastníkom pozemkov sa
rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 61 ods. 4 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.' .
Dotknuté orgány
8. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Paláriková súp. Č. 2201/95, Čadca

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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Pečiatka apodpis orgánu-ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sekretariat@mestovcadca.sk
Fax: 041/4302218
mč: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Internet: w\'1vv.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 O l

