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Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona Č. S0l1976 Zb.
v platnom znení (stavebn)! zákon). na základe konanie podľa ~ 88a ods. l stavebného zákona
o nepovolených terénnych úpravách na pozemkoch p.č. CKN 7996,7997, 7999, 800 III v k.ú.
Čadca, vyzvalo stavebníka na doplnenie žiadosti .:

Mesto Čadca do doby doplnenia žiadosti konanie v súlade s § 29 ods. 1 zákona č.
7111967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

p r e r uš uj e .

ODÔVODNENIE

Mesto Čadca, ako príslušn)' stavebný úrad. podľa § .117 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení, na základe
telefonického podnetu oznámilo listom zo dňa 04.0S.20 12, že vykoná v zmysle § - u 98
stavebného zákona štátny stavebný dohľad dňa 22.05.2012 na nepovolených terénnych
úpravách na pozemkoch p.č. CKN 7996,7997.7999,800 III v k.ú. Čadca. .'

Mesto Čadca vykonalo miestnu obhliadku na ktorej- bóla zistené, že so stavbou
terénnych úprav na pozemkoch p.č. CKN 7996. 7997. 7999', 800111 v k.ú. Čadca už bolo
začaté bez vydania príslušného povolenia stavebného úradu. Na základe zistených skutočností
Mesto Čadca, ako príslušný stavebn)' úrad zahájilo konanie podľa § 88a ods. l stavebného
zákona o nepovolených terénnych úpravách.

Na základe uvedených skutočností Mesto C'adcc, vyzvalo stavebníka: Mgr. Petra
Švábiková, Milošová 2972,022 O I Čadca, .aby v lehote do J 1.08.2012 predložil doklady
o tom. že dodatočné povolenie terénnych úprav nie je v rozpore s verejnými záujmami
chránenýrni týmto zákonom a osobitnými predpismi. Z uvedeného dôvodu bol stavebník
povinn)' v lehote clo 31.08.2012 predložiť Mestu Čadca požadované doklady. Stavebník
bol upozornený, že v prípade, že požadované doklady v stanovenej lehote nepredloží, alebo sa
na ich podklade preukáže rozpor terénnych úprav S verejným záujmom, stavebný úrad nariadi
odstránenie stavby - terénnych úprav v zmysle § 88a ods.? stavebného zákona.

Mestu Čadca, ako príslušnému stavebnému úradu podľa § 117 zákona Č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení bola doručená žiadosť
o predlženie termínu na doloženie dokladov ku konaniu podľa ~ 88a ods. I stavebného
zákona o nepovolených terénnych úpravách na pozemkoch p.č. CKN 7996, 7997, 7999,
8001/1 v k.ú. Čadca. Mesto Čadca žiadosti o predlženie termínu posúdilo a vyhovelo, pričom
stanovilo nový termín na doloženie dokladov.



Mestu Čadca. bola doručená žiadost' o predlženie termínu na doloženie dokladov ku
konaniu podľa § 88a ods. I stavebného zákona o nepovolených terénnych úpravách na
pozemkoch p.č. CKN 7996, 7997, 7999, 8001/1 v k.ú. Čadca. Mesto Čadca žiadosti
o predlženie termínu posúdilo a vyhovelo, pričom stanovilo nový termín na doloženie
dokladov.

Stavebník doručil žiadosť o vydanie dodatočného rozhodnutia o povolení terénnych
úpravách na pozemkoch p.č. CKN 7996. 7997, 7')9<). SOOIII v k.ú. Čadca a zároveň
požadované doklady. Nakoľko boli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady
pre vydanie dodatočného povolenia terénnych úprav, stavebn)! úrad na ich podklade
konštatoval, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami
chráneným: týmto zákonom a osobitnými predpismi.
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Mesto Čadca oznámilo pokračovanie v konaní a SLIČá$Íle na prerokovanie žiadosti
nariadilo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.10.2013.

Účastníci konania a dotknuté orgány mohli nahliadnuť do podkladov na tunajšom
úrade počas úradných dní, najneskôr pri ústnorn konaní. Účastníc) konania a dotknuté orgány
mohli svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnorn konan], inak sa na ne neprihliadne. Podl'a
§ 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom "i2g'11aní'"'sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvosrupňovorn konaní v určenej lehote .. hoci
uplatnené mohli byť.

Pozemky p.č. CKN 14299/7. 14316/4, 14316/1 v k.ú. Čadca nie sú zapísané na liste
vlastníctva. Vzhľadom na to. sn známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemkov p.č.
CKN 14299/7, 14316/4. 143 16! I konanie oznámi lo formou verejnej vyhlášky podľa § 26
ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie o začatí konania bolo vyvesené
po dobu 15 dní na úradnej tabul i Mestského úradu v Čadci. .

Nakoľko účastníčka konania Mgr. Marta Janíková. Podzávoz 533. 022 ()I Čadca
vzniesla námietky týkajúce sa zásahu terénnych úprav do jej pozemkov stavebn)! úrad vyzval
stavebníka aby v stanovenej lehote predložil stavebnému úradu doklad, o vytýčení priebehu
hranice pozemku susediaceho s účastníčkou konania, -k-tor)/ bude zrealizovaný oprávneným
geodetom za účasti oboch strán ako aj stavebného úradu.

Do doby doplnenia podkladu Mesto Čadca konanie o dodatočnom povolení terénnych
úprav prerušilo, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. J zákona č, 71!l967 Zb.
nemožno odvolať. V zmysle § 47 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. nie je toto rozhodnutie
preskúmateľné súdom.



Doručuje sa účastníkom konania:
l. Mgr. Petra Švábi ková, Milošová 2972, 02201 Čadca
2. Mgr. Marta Janíková. Podzávoz 533, 022 Ol Čadca
3. Milan Prívara. -lilošová 17SÓ. 022 O1 Čadca
4. Hedviga Privarová. Milošová 1918.022 Ol Čadca
5. SEVAK. a ... Bórická cesta 1960.010 Ol Zilina

Ostatným účastníkom konania - známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemkov p.č.
CKN 14299/7. 14316/4. 1431 Gil v k.ú. Čadca sn rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou
podľa ~ 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. O"SPU1VI101l1-kC!'·laní:J<.pzhodnutie musí byť vyvesené
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu \ (';;(ici' -~- ..-,
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Doručui..ť-sa dorknurvrn or:gánom:
l. Okresný úrad Čadca. odbor starostlivosti o Ž.P, Horná 2483, 022 Ol Čadca
2. Okresný úrad Čadca. odbor pozemkový a lesný, Palárikova 95, 022 Ol 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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