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CADCAE T o
Č. j.: VD/67112016/St V Čadci dňa 13.04.2016

ROZHODNUTIE
o ZASTAVENÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa
§ 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona' '.

zastavuje

stavebné konanie na stavbu

Rodinný dom a garáž
na pozemku register "C" parc. Č. 581616,581617,581618 v katastrálnom území Čadca,

začaté dňa 03.02.2016 podaním žiadosti o stavebné povolenie, ktorú podali

Martin Heglas, Staškov 728, 023 53 Staškov,
Mgr. Miroslava Heglasová, Staškov 728, 023 53 Staškov.

Odôvodnenie:

Dňa 03.02.2016podali Martin Heglas a Mgr. Miroslava Heglasová, obaja bytom Staškov 728,
023 53 Staškov žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Rodinný dom a garáž" na
pozemku register "C" parc. Č. 5816/6, register "C" parc. Č. 581617, register "C" parc. Č. 5816/8
v katastrálnom území Čadca. Uvedený dňom bolo začaté konanie o povolení stavby.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakol'ko pomery staveniska mu boli dobre
známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spol'ahlivé posúdenie navrhovanej
stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej si účastníci konania
mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad, na základe vykonanej obhliadky na tvare miesta zo dňa 30.03.2016 zistil, že
stavebníci začali predmetnú stavbu realizovať bez právoplatného stavebného povolenia. Bola
zrealizovaná hrubá stavba garáže a základy rodinného domu.

Vzhl'adom k tomu, že stavebníci začali uskutočňovať stavbu predtým, než bolo na stavbu
vydané právoplatné stavebné povolenie, odpadol dôvod pokračovať v stavebnom konaní.

Vychádzajúc z uvedeného Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ust. § 60 ods.
2 písm. fl stavebného zákona stavebné konanie zastavil.

o začatej stavbe začne stavebný úrad z úradnej povinnosti konanie podľa § 88 ods. 1 písm. bl v
spojitosti s § 88a stavebného zákona ...
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Poučenie o odvolaní:

Podľa § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Čadca '/adresa: Mestský úrad v Čadci,
Námestie slobody 30/

V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. v platnom znení je toto rozhodnutie
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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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. Ing. Tomáš Šedivý, Vel'ké Rovné súp. Č. 50,013 62 Veľké Rovné
5. Ing. Časnocha Peter PhD., TPC Group, s.r.o., Univerzitná súp. č. 8498/25,01008 Žilina
6. Lesy Slovenskej republiky, Š.p., OZ Čadca, Ľ. Podjavorinskej súp. Č. 2207, 022 01 Čadca
7. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského súp. Č. 48, 011 09

Žilina

Ostatným účastníkom konania známym aj neznámym vlastníkom pozemkov register "C" parc.
Č. 5816/2, register "C" parc. Č. 14818/1 v katastrálnom území Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou
vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej
tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány
8. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova súp. Č. 91,

02201 Čadca
9. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca
10. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960,01057 Žilina
ll. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. Č. 44, 825 19 Bratislava
12. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8, 010 47 Žilina

Ostatní
13. MsÚ Čadca, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
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Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta Čadca na dobu 15 dní.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý pO~cÍzuje ~eselli~~i;'es:Je oznámenia.

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218 DlČ: 2020552974 č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol

E-mail: sekretariat{a).mestocadca.sk
Internet: www.mestocadca.sk


