
Číslo: 2011/01145/Kod V Žiline dňa 14.11.2011

Vec: Anna Mrenková, bytom Májová ulica č.1675 v Čadci
- odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Čadca pod č.VD/2011/1520/Ča zo dňa

10.05.2011 /predÍženie platnosti územného rozhodnutia/o

Rozhodnutie

Krajský stavebný úrad v Žiline /d'alej len KSÚ Žilina/ ako príslušný odvol~cí orgán
podľa § 4 písm.bl zák.č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zák. Č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /d'alej len stavebný zákon! o odvolaní
účastníčky Anny Mrenkovej, bytom Májová ulica č.1675 v Čadci, podanom proti rozhodnutiu
Mesta Čadca Id'alej len stavebný úrad! pod č.VD/201111520/Ča dňa 10.05.2011, ktorým na
žiadosť spoločnosti ALDI Reality s.r.o., IČO : 36611 972, so sídlom Panenská 18
v Bratislave, podľa § 40 ods.3 stavebného zákona predlžilo platnosť územného rozhodnutia
o umiestnení stavby "Obchodné centrum Čadca" na pozemkoch parc.č.567/5, 1790, 1792
a 1827 KN kat.územie Čadca, takto

rozhodol:

Podľa ust. § 59 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok!
v znení neskorších zmien a doplnkov odvolanie účastníčky Anny Mrenkovej, bytom Májová
ulica č.l675 v Čadci,

zamieta

a rozhodnutie Mesta Čadca pod Č. VD/201111520/Ča dňa 10.05.2011

potvrdzuje.

Odôvodnenie:
Stavebný úrad Mesto Čadca na základe žiadosti navrhovateľa spoločnosti ALDI Reality

s.r.o., IČO : 36 611 972, so sídlom Panenská 18 v Bratislave /d'alej len spoločnosť ALDI
Reality Bratislava/l, o predlženie platnosti rozhodnutia pod č.VD/2008/1139/Ča zo dňa
18.11.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2009, a ktorým rozhodol o umiestnení
stavby "Obchodné centrum Čadca" na pozemkoch parc.č. 567/5, 1790, 1792 a 1827 KN
kat.územie Čadca, listom zo dňa 05.04.2011 oznámil začatie správneho konania dotknutým
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orgánom a známym účastníkom konania. Na prejednanie žiadosti nariadil ústne
pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 04.05.2011.

Na ústnom pojednávaní si do zápisnice uplatnili námietku účastníci konania Anna
Mrenková, bytom ul.Májová č.1675 v Čadci, Alžbeta Durajová, bytom Moyzesova č.1412
v Čadci, Anna Hajdukavá, bytom Moyzesova 1709 v Čadci a Mária Balážová, bytom
Okružná č.689/5 v Čadci, v ktorej vyslovili nesúhlas s riešením ulice Moyzesovej a uličky
pred budovou Daňového úradu ako ulíc s obojsmemými jazdnými pásmi.

Stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti vrátane jej podkladov a vyjadrení
dotknutých účastníkov konania vydal rozhodnutie vo výroku tohoto odvolacieho rozhodnutia
uvedené, ktorým podl'a § 40 ods.3 stavebného zákona rozhodol o predlžení platnosti
vydaného právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a rozhodol aj o .námietkach
vznesených účastníkmi konania uplatnenými na ústnom pojednávaní.

Proti vydanému rozhodnutiu podala v zákonom stanovenej lehote dňa 03.06.2011
odvolanie účastníčka Anna Mrenková lďalej len odvolateľka/,

Podanie odvolania odôvodnila tak, že tým, že na to isté územie v centrálnej mestskej zóne
následne po vydaní rozhodnutia v roku 2009 aj napriek nesúhlasu obyvateľov žijúcich v tejto
lokalite, bol schválený aj nový územný plán tejto centrálnej časti mesta vrátane rekonštrukcie
a viacposchodovej nadstavby hotela Lipa, čas platnosti nie je možné podľa stavebného zákona
predlžiť. Mesto Čadca túto realitu podl'a jej vyjadrenia nebralo do úvahy a protiprávne sa
pokúša predlžiť platnosť svojho rozhodnutia VD/2008/1139/Ča zo dňa 18.11.2008.
Vodvolaní uviedla, že rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané pre navrhovateľa
spol.GH Realinvest s.r.o.Bratislava a rozhodnutie o jeho predlžení pre žiadatel'a ALDI
Reality s.r.o.Bratislava, Odvolanie odôvodnila ďalej tým, že Mesto Čadca sa snaží ignorovať
požiadavku svojich obyvateľov najmä ich požiadavku, aby pri tejto investičnej akcii bolo
zabezpečené riadne posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie s poukazom na vyjadrenie
Ministerstva ŽP SR, ktoré neodporučilo výstavbu parkoviska v tejto lokalite. Poukázala, že
v schválenom dodatku k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN CMZ v roku 2004 bola táto
zelená plocha parku definovaná ako územná rezerva pre výhl'adovú dostavbu námestia
budovami a nie parkovacími miestami. Ďalej v odvolaní poukázala, že na križovatke ulíc
Moyzesova a Májová dochádza k častým kolíziám áut a áut s chodcami a vznikajú tu počas
dňa aj dlhé kolóny. Pretože v projekte Obchodného centra je plánované zobojsmemenie
uličky pred budovou Daňového úradu, ako laik s týmto nesúhlasí. V odvolaní uviedla, že
pripravovanou zástavbou miestneho parku pri budove hotela Lipa budú zlikvidované viaceré
stromy a porasty, zvýši sa tým v tejto lokalite hlučnosť z hudobnej, kultúrnej a športovej
produkcie. Toto jej stanovisko má podporovať aj väčšina obyvatel'ov oboch ulíc. Z dôvodov,
ktoré v odvolaní uviedla trvá na tom, aby pri akejkol'vek výstavbe ďalších obchodných
centier v tejto lokalite boli konečne zohl'adnené pripomienky obyvateľov.

Na základe predloženého odvolania stavebný úrad podľa § 56 správneho poriadku vyzval
písomne listom zo dňa 07.06.2011 ostaných účastníkov, aby sa k obsahu podaného odvolania
vyjadrili na pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.7.2011. Podľa zápisnice z ústneho
prejednania sa účastníci k obsahu odvolania nevyjadrili.

Odvolací spis bol KSÚ Žilina predložený dňa 27.07.2011.

KSÚ Žilina ako príslušný odvolací orgán -preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie
v rozsahu ust.§ 59 odst.1 správneho poriadku vrátane jeho podkladov a porovnal ho
s platnými predpismi všeobecne záväznými, ktoré bolo potrebné v konaní aplikovať.
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Pretože po predbežnom preskúmaní odvolacieho spisu KSÚ Žilina zistil, že tento
neobsahuje doklady o riadnom doručení rozhodnutia všetkým účastníkom konania, doklady o
oboznámení týchto účastníkov s obsahom podaného odvolania, ani doklad o upovedomení
účastníkov o predložení spisu odvolaciemu orgánu, vrátil odvolací spis v prílohe listu zo dňa
26.08.2011 stavebnému úradu s výzvou na doručenie rozhodnutia všetkým účastníkom
konania a následné dodržanie postupov podľa ustanovení § 56 a a 57 ods.2 správneho
poriadku a s výzvou na opätovné predloženie odvolacieho spisu.

Po odstránení zistených pochybení a vykonaní procesných úkonov Mesto Čadca odvolací
spis opätovne dňa 03.10.2011 predložilo KSÚ Žilina.

Podanie odvolania odôvodnila odvolateľka najmä tým, že umiestnením stavby a Jej
uskutočnením dôjde k zvýšeniu dopravnej záťaže v danej lokalite, k zvýšeniu hlučnosti,
prašnosti, čo zásadne ovplyvní životné prostredie, ďalej tým, že stavebný úrad pred vydaním
rozhodnuti á neprihliadal na vyjadrenie Ministerstva ŽP SR, ktoré neodporučilo výstavbu
parkoviska v tejto lokalite. Stavebný úrad podľa jej vyjadrenia v odvolaní neprihliadal ani na
nesúhlas obyvateľov bývajúcich v tejto lokalite so schválením doplnku územnoplánovacej
dokumentácie CMZ Čadca vrátane rekonštrukcie a viacposchodovej nadstavby budovy
hotela Lipa, naopak vydaným rozhodnutím sa Mesto Čadca opätovne snaží odignorovať tento
ich nesúhlas.

Podľa § 39a ods.3 pism.a/ stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby sa
nevyžaduje na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak

je to v jeho záväznej časti uvedené.

Podľa §40 stavebného zákona:
ods. l rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky
odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v
odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnost: pokiaľ bola v týchto
lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy,
práce a zariadenia podľa tohto zákona (§ 71 ods. l), alebo ak sa začalo s využitím
územia na určený účel
ods.2 čas platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny, ako aj rozhodnutia o

stavebnej uzávere určí stavebný úrad Ak sa platnosť rozhodnutia nemôže vopred
časove obmedziť, rozhodne stavebný úrad o skončení jeho platnosti, ak zanikne účel,
na ktorý bolo rozhodnutie vydané
ods.3 čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predlžiť na žiadosť
navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti rozhodnutia o
stavebnej uzávere ani po predlženi nesmie presiahnuť päť rokov odo dňa, keď územné
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno
predlžit', ak bol na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet
územného rozhodnutia.
ods.4 územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a
ostatných účastníkov územného konania.

Mesto Čadca na návrh navrhovateľa spol.GH Realinvest s.r.o., so sídlom Bajkalská 20
v Bratislave, v územnom konaní rozhodlo o umiestnení stavby "Obchodné centrum Čadca" na
pozemkoch parc.č.567/5, 1790, 1792 a 1827 kat.územie Čadca s určením 2 ročnej doby jeho

- platnosti podľa uts.§ 40 ods.1 stavebného zákona. KSÚ Žilina na základe odvolania Anny
Mrenkovej v odvolacom konaní prvostupňové správne rozhodnutie rozhodnutím vydaným
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pod č.2009/00685/Rep zo dňa 16.03.2009 potvrdil/ďalej potvrdzujúce odvolacie
rozhodnutie/o Odvolacie rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2009. Dňa
25.3.2011 spoLALDI Reality Bratislava podala žiadosť o predlženie platnosti rozhodnutia
o umiestnení stavby.

KSÚ Žilina vo svojom potvrdzujúcom odvolacom rozhodnutí po posúdení podkladov
prvostupňového správneho rozhodnutia o umiestnení navrhovanej stavby dospel k záveru, že
jej umiestnenie je v súlade s platným územným plánom Mesta Čadca a v súlade s ÚPN-
CMZ Matičné námestie - zmena a doplnok schváleným Mestský zastupiteľstvom Čadca pod
č.84/2008dňa 15.8.2008, ktorým sú určené zastavovacie podmienky pre umiestnenie
jednotlivých stavieb občianskej a vyššej občianskej vybavenosti územia Matičného námestia
zahŕňajúcich aj objekt obchodného centra /označenie objektu v územnoplánovacej
dokumentácii OV3/. V záväzných častiach textovej časti územnoplánovacej dokumentácie
jej spracovateľ na str. 19 v čl.7 stanovil záväznú podmienku, že po jej schválení sa výstavba
v riešenom území zóny nemôže riadiť priamo stavebným konaním, všetky umiestňované
stavby si budú vyžadovať rozhodnutie o umiestnení stavby.

Posúdenie odvolania je potrebné odvíjať od výkladu ust.§ 40 ods.3 stavebného zákona,
podľa ktorého môže stavebný úrad na žiadosť navrhovateľa predlžiť dobu platnosti územného
rozhodnutia, ak bola žiadosť podaná pred jej uplynutím. Pretože predmetom správneho
konania je vydanie rozhodnutia o predlžení platnosti vydaného právoplatného územného
rozhodnutia, odvolaním nie je možné napadnúť' rozhodnutie o základnej veci. Odvolanie sa
preto pripúšt'a len v otázke predlženia jeho platnosti. To znamená, či pre rozhodnutie
o predlžení územného rozhodnutia sú splnené dve zákonné podmienky uvedené v prvej
a poslednej vete tohto ustanovenia. Z prvej a poslednej vety ust. § 40 ods.3 a nepriamo aj
z ust.§ 39a ods.3 písm.a! stavebného zákona totiž taxatívne vyplýva, že dobu platnosti
rozhodnutia o umiestnení stavby rozhodnutím je neprípustné predlžiť vtedy, ak by žiadost'
o predlženie podal navrhovateľ po uplynutím doby platnosti rozhodnutia a v prípade, ak by
existoval územný plán zóny, v ktorého záväznej časti by bola ustanovená podmienka, že
územné rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyžaduje na stavby, ktorých umiestnenie je
v ňom podrobne riešené.

Pretože rozhodnutie stavebného úradu Mesta Čadca o umiestnení stavby nadobudlo
právoplatnosť nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia KSÚ Žilina vydanom pod
č.2009/00685/Rep zo dňa 16.3.2009 a to dňa 14.04.2009, a žiadost' o predlženie doby
platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby podala spoLALDI Reality Bratislava pred
uplynutím tejto doby t.j.pred 14.04.2011, ktorý je posledným dňom na podanie žiadosti, bola
tým splnená prvá zákonná podmienka zakotvená v prvej vete ust. § 40 ods.3 stavebného
zákona. Schválenou ÚPN-CMZ Matičné námestie, v ktorej záväznej časti čl.7 je taxatívne
stanovená záväzná podmienka, že všetky stavby umiestňované v riešenom území si vyžadujú
rozhodnutie o umiestnení stavby, bola tým splnená aj druhá zákonná podmienka zakotvená
v poslednej vete tohto ustanovenia stavebného zákona.

Pretože odvolateľka v podanom odvolaní neuviedla také relevantné zákonné prekážky,
ktoré by bránili vydaniu preskúmavaného rozhodnutia a pretože v podanom odvolaní
v prevažnej miere napádala najmä rozhodnutie o základnej veci, KSÚ Žilina odvolanie
v celom rozsahu ako nedôvodné zamieta. Tvrdenie odvolateľky, že na územie, v ktorom sa
navrhovaná stavba nachádza, mal byť v roku 2009 schválený nový územný plán tejto
centrálnej časti vrátane rekonštrukcie a viacposchodovej nadstavby budovy hotela Lipa, ktorý
by bol zákonnou prekážkou pre vydanie rozhodnutia o predlženie doby platnosti rozhodnutia
o umiestnení stavby, nemá v týchto oporu. KSÚ Žilina zistil, že Mestské zastupitel'stvo
Čadca v priebehu roku 2009 schválilo 1. Uznesením pod č.119/2009 dňa 30.10.2009 Zmenu
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a doplnok č.2 Územného plánu mesta Čadca, ktorý bol vypracovaný za účelom zmeny
návrhu funkčného využitia vymedzenej časti územia v urbanistickom okrsku 1. Čadca -
centrum z plôch občianskej vybavenosti na plochy rodinných domov a v urbanistickom
okrsku II. Sídlisko - Síheľník z plôch občianskej vybavenosti na plochy bytových domov
a 2. Uznesením pod č. 182/2009 dňa 18.12.2009 schválilo Zmenu a doplnok Územného
plánu centrálnej mestskej zóny Čadca - Ulica 17 novembra, ktorý bol vypracovaný za
účelom určenia plôch pre výstavbu mv na plochách pri tejto ulici. Ani jeden z týchto z
územnoplánovacích podkladov schválených v roku 2009, na ktorý sa odvolateľka v podanom
odvolaní odvoláva, s meritom veci preskúmavaného rozhodnutia a základnou vecou
nesúvisia.

Podanie odvolania odvolateľka odôvodnila aj tým, že rozhodnutie o umiestnení stavby bolo
vydané pre navrhovateľa spol.GH Realinvest s.r.o.Bratislava a rozhodnutie o jeho predlžení
pre žiadateľa ALDI Reality s.r.o.Bratislava.

Rozhodnutie Mesta Čadca pod č.VD/2008/1139/Ča zo dňa 18.11.2008, ktorým sa rozhodlo
o umiestnení stavby "Obchodné centrum Čadca" bolo vydané na návrh navrhovateľa
spol.GH Realinvest, v konaní zastúpená spol. CLC advokátska kancelária s.r.o., so sídlom
Panenská 18 v Bratislave. Pretože spoločnosť ALDI Reality Bratislava k žiadosti o predlženie
platnosti tohto rozhodnutia predložila doklad a to výpis z listu vlastníctva č.l2337, ktorým
preukázala, že kúpnou zmluvou, ktorej vklad povolila príslušná Správa katastra Čadca
rozhodnutím pod č.v 2699/2009 zo dňa 21.10.2009, nadobudla vlastnícke práva k pozemku
parc.č.567/5, na ktorom sa má stavba umiestniť, nadobudla tým ako právny nástupca v súlade
s ust.§ 40 odsA stavebného zákona všetky práva vyplývajúce z vydaného právoplatného
rozhodnutia o umiestnení stavby. Odvolanie KSÚ Žilina preto ako nedôvodné aj v tejto časti
zamieta.

Podľa §46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo
zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 59 ods.2 správneho poriadku ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie
zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

KSÚ Žilina po oboznámení sa s dôvodmi odvolania, preskúmaním napadnutého
rozhodnutia Mesta Čadca, jeho porovnaním s platnými zákonmi a všeobecne záväznými
predpismi nezistil také závažné porušenie zákona, pre ktoré by bolo potrebné resp.
odôvodnené uvedené rozhodnutie zrušiť. Pretože preskúmavané rozhodnutie splňa
požiadavky zákona /ust.§46 správneho poriadku! rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa podľa § 59 odsA správneho poriadku nemožno

ďalej odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení
Občiansko-súdneho poriadku.

~\~
Ing.Mgr.Janka Bednáriková

prednosta úradu



Rozhodnutie sa doručí:
1. CLC advokátska kancelária s.r.o., Panenská 18, 811 01 Bratislava
2. Milan Jurky, Oščadnica č.450, 023 01 Oščadnica
3. Viera Jurkyova, Oščadnica č.450, 023 01 Oščadnica
4. Peter Baláž, Okružná č.689/5, 022 Ol Čadca
5. Anna Mrenková, Májová 1675, 022 01 Čadca
6. ENZA s.r.o., Májová 1098, 022 Ol Čadca
7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36,811 04 Bratislava 1
8. Štatistický úrad SR, Miletičova 3,821 08 Bratislava 2
9. Anna Hajduková, Moyzesova 1709, 022 01 Čadca
10. Ľudovít Hajduk, Moyzesova 1709, 022 01 Čadca
ll. Anna Zbončáková, Moyzesova 1709, 022 01 Čadca
12. Peter Zbončák, Moyzesova 1709, 022 01 Čadca
í3. Ing.JozetGuzík, Stred 363,02354 Turzovka
14. Pavol Kajánek, Moyzesova 1413, 022 01 Čadca
15. Božena Kaj ánková, Moyzesova 1413, 022 O1 Čadca
16. Eva Grečmalová, Moyzesova 1413, 022 01 Čadca
17. Stanislav Grečmal, Moyzesova 1413, 022 O1 Čadca
18. PANOF s.r.o., Raková 1434, 023 51 Raková
19. Mária Durajová, Moyzesova 1412/30, 022 01 Čadca
20. Alžbeta Durajová, Moyzesova 1412/30, 022 01 Čadca
21. Ing.Miloš Duraj PhD., Moyzesova 1412/30, 022 01 Čadca
22. Janka Tvoreková, Moyzesova 1827, 022 01 Čadca
23. Pavol Kováčik, Moyzesova 1827, 022 01 Čadca
24. CEMA s.r.o., Moyzesova 34, 022 O1 Čadca
25. Jaroslav Rebroš, Moyzesova 1588, 022 01 Čadca
26. Štefánia Rebrošová, Moyzesova 1588, 022 01 Čadca
27. Daňové riaditeľstvo SR, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
28. PM & Kompany s.r.o., Matičné nám.1, 022 01 Čadca
29. spis
Na vedomie:
30. MsÚ Čadca, oddelenie stavebného poriadku, Nám.Slobody 30, 022 01 Čadca
31. Mesto Čadca, primátor, Nám.Slobody 30,02201 Čadca
32. SSE a.s., Republiky 5, 010 01 Žilina
33. SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
34. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová 1,01008 Žilina
35. SPP-distribúcia, Závodská cesta 26/2949,01001 Žilina
36. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a komunikácií, Komenského 48, 010 01 Žilina
37. Slovenská správa ciest, M.Rázusa 104/A, O1O 1 Žilina
38. Okresné riaditeľstvo HaZZ, A.Hlinku 4,02201 Čadca
39. Mestská teplárenská spoločnosť, Palárikova 1761, 022 01 Čadca
40. RÚVZ, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
41. Obvodný úrad ŽP, Horná 2483,02201 Čadca
42. Obvodný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova, 022 01 Čadca
43. Okresné riaditel'stvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova, 022 01 Čadca
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Ostatným nezisteným účastníkom sa toto rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou
v súlade s ust. § 42 ods.2 stavebného zákona v spojení s ust. 26 správneho poriadku
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Čadca a úradnej tabuli KSÚ Žilina.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Čadca bezodkladne oznámi skutočnosť
o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia KSÚ Žilina.

Vyvesené dňa: .
Pečiatka a podpis osoby,
potvrdzujúce] vyvesenie a zvesenie :

Zvesené dňa: .


