OBVODNÝ ÚRAD ŽILINA
ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY
Andreja Kmet'a č. 17, 01001 Žilina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Žiline dňa 29.05.2013

Č.j.: ObU-ZA-OVBP2/B/2013/00521/Kod

Obvodný úrad Žilina - odbor výstavby a bytovej politiky /d'alej len ObÚ Žilina! ako príslušný
odvolací orgán podľa § 4 písm. b/1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v znení neskorších predpisov o spoločnom
odvolaní účastníkov konania 1. Vlasty Prengelovej, bytom Horelica č.127, 2. Anny Kufovej, bytom
Horelica č.127, 3. Anny Ščurovej, bytom Horelica č.231, 4. Anastázie Ščurovej, bytom Horelica
č.231, 5. Ivety Kubištovej, bytom Horelica č.12 8~ 6. Františka Kubištu, bytom Horelica č.128, 7.
Viery Gilániovej, bytom Horelica č.424, 8. Miroslava Gilániho, bytom Horelica č.424, 9. Marcely
Jedinákovej, bytom Horelica č.455 a 10. Márie Švancárovej, bytom Horelica č.455, podanom proti
rozhodnutiu Mesta Čadca pod č.VD/4265/2012/Mu zo dňa 06.12.2012, ktorým v stavebnom konaní
na žiadosť Stredo slovenskej energetiky - Distribúcia a.s., IČO : 36442 151, so sídlom Pri
Rajčianke 8591/4B v Žiline, povolilo uskutočnenie stavby "SW - 4758 Čadca - Horelica zah.TS
Horelica - pri STK" na pozemkoch v kat.území Horelica v objektovej skladbe : SO 11 Vedenie VN
káblové, SO 14 Trafostanica 22/0,4 kV - Kiosková a SO 20 Vedenie NN - vonkajšie, takto
rozhodol:
Podľa ust. § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /d'alej len správny poriadok!
v znení neskorších zmien a doplnkov rozhodnutie Mesta.Čadca pod č.VD/4265/2012/Mu zo dňa
06.12.2012
zru
uje
š

a vec vracia I.stupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.
Odôvodnenie:
Stavebný úrad Mesto Čadca vydalo rozhodnutie vo výroku tohto odvolacieho rozhod?utia
označené, ktorým na základe žiadosti Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia a.s., leo :
36442151, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B v Žiline /d'alej len spol.SSE Žilina! ana základe
výsledku uskutočneného ústneho pojednávania zo dňa 06.11.2012 v stavebnom konaní podľa ust.§
66 stavebného zákona povolil uskutočniť líniovú stavbu "SW - 4758 Čadca - Horelica zah.TS
Horelica - pri STK" v objektovej skladbe SO 11 Vedenie VN káblové, SO 14 Trafostanica 22/0,4
kV - kiosková a SO 20 Vedenia NN - vonkajšie na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Horelica podľa výkresu situácie umiestnenia stavby a za podmienok v ňom určených.
Proti rozhodnutiu podali v zákonnej lehote spoločné odvolanie účastníci konania 1. Vlasta
Prengelová, bytom Horelica č.127, 2. Anna Kufová, bytom Horelica č.127, 3. Anna Ščurová, bytom
Horelica č.231, 4. Anastázia Ščurová, bytom Horelica č.231, 5. Iveta Kubištová, bytom Horelica
č.l28, 6. František Kubišta, bytom Horelica č.128, 7. Viera Gilániová, bytom Horelica č.424, 8.

Miroslav Giláni, bytom Horelica č.424, 9. Marcela Jedináková, bytom Horelica č.455 a 10. Mária
Švancárová, bytom Horelica č.455 Id'alej len odvolatelia Vlasta Prengelová a spol.!.
V spoločnom odvolaní vyslovili nesúhlas s vydaným rozhodnutím z nasledovných dôvodov
luvedené v skrátenej vecnej formel :
1. Stavebný úrad v rozhodnutí raz zmätočne na jednej strane uvádza, že stavba bude
umiestnená v zmysle podmienok vydaného územného rozhodnutia a na strane druhej, že
stavba nie Je v rozpore s územným plánom, o ktorého existencii vyslovili pochybnosť.
2. Stavebný úrad ich ako účastníkov neprizval na stavebné konanie a to aj napriek ich
písomným stanoviskám Ipodnet zo dňa 9.8.2012/, nesúhlas s aplikáciou verejnej vyhlášky
pri doručovaní im písomností.
3. Formuláciu o umiestnení stavby vo výrokovej časti rozhodnutia je neurčitá a preto výrok
nepreskúmateľný.
.
4. Stavebný úrad pred vydaním rozhodnutia
neskúmal oprávnenie stavebníka uskutočniť
stavbu na cudzích pozemkoch podľa ust.§ 58 ods.2 v spojení s ust. § 139 ods.1 stavebného
zákona.
5. Stavený úrad sa v konaní náležite nezaoberal negatívnymi účinkami stavby napr.z hl'adiska
jej vplyvu na životné prostredie, zdravé bývanie, na prístup obyvateľov k rodinným domom
a zdravotníckych vozidiel, na údržbu prístupovej a s tým súvisiace uskladnenie posypového
materiálu.
6. Uskutočnením stavby dôjde k zmareniu výstavby kanalizačného potrubia v danej lokalite.
Z uvedených dôvodov ako aj z dôvodu, že vydaním rozhodnutia boli porušené ich základné
ľudské práva, najmä právo na ochranu súkromného vlastníctva pred rušivými vplyvmi, ako aj právo
na nerušené, bezpečné a zdravé bývanie vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, v odvolaní
žiadali, aby prvostupňový správny orgán ich odvolaniu vyhovel alebo vec predložil na rozhodnutie
odvolaciemu správnemu orgánu.
Stavebný úrad za účelom prejednania obsahu podaného odvolania s ostatnými účastníkmi
konania podľa ust.§ 56 správneho poriadku zvolal ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa
11.02.2013. Pretože odvolateľka Anna Ščurova písomne splnomocnená Vlastou Prengelovou,
. Annou Kuffovou, Anastáziou Ščurovou a Mariou Švancárovou zotrvali na svojom odvolaní
a dôvodoch v ňom uvedených, stavebný úrad predložil odvolací spis dňa 27.02.2013 na rozhodnutie
ObÚ Žilina.
ObÚ Žilina preskúmal rozhodnutie najma postup stavebného úradu, ktorý jeho vydaniu
predchádzal, porovnal ich s právnymi predpismi na vec sa vzťahujúcimi a zistil, že prvostupňový
správny orgán sa pri vydaní rozhodnutia dopustil porušenia zákona.
1. Odvolatelia Vlasta Prengelová a spol. podanie odvolania odôvodňovali tým, že stavebný
úrad pred vydaním rozhodnutia
neskúmal oprávnenie stavebníka uskutočniť stavbu na
cudzích pozemkoch podľa ust.§ 58 ods.2 v spojení s ust. § 139 ods.1 stavebného zákona.

Podľa § 56 písm.gl stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri
stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa.
Podľa § 58 ods.2 stavebného zákona stavebník musi preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo
že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods.1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadit' na ňom
požadovanú stavbu. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po
právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.
Podľa § 139 ods.1 stavebného zákona pod pojmom "iné práva k pozemkom a stavbám"
použitým v spojení" vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa podľa povahy
prípadu rozumie
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al užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve
alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu
alebo jej zmenu
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov.
Podľa § II ods.1 zákona č'25112012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
účinným do 1.1.2013 držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a
vo verejnom záujme
a) vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti
b) pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné
porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po
predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník; výzva musí byť vlastníkovi doručená podľa odseku 3
c) pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať trávnaté porasty
d) vstupovať po predchádzajúcom súhlase v súlade s osobitnými predpismi do uzavretých priestorov
a zariadení Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Železníc Slovenskej republiky
e) vstupovať na pozemky alebo do objektov, v ktorých sú umiestnené osobitné telekomunikačné
zariadenia a pridružené prostriedky v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej
činnosti
j) zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie
a elektro energetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sÚstavv, plynovody a
plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich
ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií
na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o
podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia
stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia,
g) vvkonávat' na cudzích nehnuteľnostiach
povolenÚ činnosť na elektroenergetických
zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach._potrebných
na zabezpečenie prevádzky
sÚstavY alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.
Podľa ods.6 tohto ustanovenia držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak,
aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť,
obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ
povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie
je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
Podľa § 40 ods. l Občianskeho zákonníka lďalej len OZI ak právny úkon nebol urobený vo
forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov, je neplatný. Podľa prvej vety ods. 2 pred
bodkočiarkou písomný právny úkon je platný, akje podpísaný konajúcou osobou.
Podľa § 50a OZ účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu;
musia sa však dohodnúť ojej podstatných náležitostiach.
V ust.§ 56 písm.gl stavebného zákona je taxatívne zakotvené, že stavebné povolenie ani
ohlásenie sa nevyžaduje pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia ak sa
nemení ich trasa. V takomto prípade a vyplýva to aj priamo aj z ust. § 11 ods.l písm. a! a gi zákona
o energetike držitel' povolenia ISSE Žilina! je vo verejnom záujme oprávnený vstupovať na cudzie
pozemky v rozsahu a spôsobom nevyhnutným za účelom vykonania stavebných úprav elektrického
vedenia. V danom prípade ide o stavebné úpravy, ktorých rozsah je uvedený v bode 1. a 2. Z ust.§
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§ 11 písm.fl zákona o energetike ďalej vyplýva, že držiteľ povolenia je bez predchádzajúceho
súhlasu a bez preukázania
vecného
práva
oprávnený
zriaďovať
elektrické
vedenie
a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy na cudzích pozemkoch
výlučne len mimo zastavaného územia obce. Pri nových vedeniach
elektrických vedení
v zastavanom území obce umiestňovaných na cudzích pozemkoch uvedených v bode 2. a 3. je
povinný v územnom konaní predložiť súhlas vlastníka pozemku s umiestnením stavby I§ 38
stavebného zákona!, v stavebnom konaní oprávnenie stavbu na cudzom pozemku uskutočniť
povinný podľa
ust.§ 58 ods.2 v spojení s ust. 139 ods. 1 stavebného zákona napr.nájomnou
zmluvou, zmluvou o zriadení vecného bremena, zmluvou o budúcej zmluve podľa ust.§ 50a OZ.
Ustanovenia § 50a OZ upravujúce dohodu o budúcej zmluve majú povahu kogentnej právnej
normy t.j. normy, od ktorej sa účastníci nemôžu odchýliť, Účastníkmi tejto dohody môžu byť len
účastníci budúcej zmluvy. Inak povedané, zaviazať sa uzavrieť budúcu zmluvu v zmysle
ustanovenia § 50a OZ môžu len účastníci zmluvy, ktorá má byť nimi v budúcnosti uzavretá. Pri
dohode o budúcej zmluve ide zmluvnú formu kontraktačnej povinnosti. Podstata dohody o budúcej
zmluve spočíva v tom, že sa jej subjekty písomne zaväzujú, že do dohodnutej doby uzavrú určitú
zmluvu. Osobitosť tejto zmluvy spočíva v predmete záväzku, ktorý z nej vyplýva. Ide o povinnosť
urobiť právny úkon t.j. uzavrieť zmluvu, na základe ktorej sa až realizuje hospodársky cieľ
vyjadrený v kauze samotnej zmluvy. Nesplnenie záväzku uzavrieť dohodnutú zmluvu má za
následok vznik práva domáhať sa na súde žalobou nahradenie vyhlásenia vôle, aby druhej strane
bola uložená povinnosť zmluvu uzavrieť. Dohoda o budúcej zmluve musí preto obsahovať všetky
nevyhnutné obsahové a formálne náležitosti budúcej zmluvy a ako právny úkon musí tiež
vyhovovať všeobecným náležitostiam právnych úkonov stanoveným v ustanoveniach § 34 a násl.
OZ. Náležitostí prejavu vôle sú zrozumiteľnosť, určito sť a v niektorých prípadoch i forma prejavu.
Ak chýba čo i len jedna z podstatných náležitostí dohody o budúcej zmluve ustanovených zákonom,
má to za následok neplatnosť takejto dohody. Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena s predmetom záväzku uzavrieť v budúcnosti zmluvy o zriadení vecného bremena, musia
mať preto rovnaké formálne náležitosti, aké by si vyžadovalo uzavretie platnej kúpnej zmluvy,
včítane postupu pri jej uzatváraní. To znamená zmluvy o budúcej zmluve musia okrem prejavu
vôle obsahovať aj dátumy, kedy k ich uzavretiu došlo, podpisy všetkých členov predstavenstva
akciovej spoločnosti ako oprávneného zo zmluvy, podpisy povinných zo zmluvy, pričom všetky
podpisy na týchto zmluvách by mali byť aj úradne overené.
Z podkladov odvolacieho spisu ObÚ Žilina zistil, že na líniovú stavbu "SW-4758 Čadca Horelica zahustenie TS Horelica - pri STK':'
ktorá bola predmetom stavebného konania
a preskúmavaného
stavebného povolenia, bolo vydané rozhodnutie o jej umiestnení pod
č.VD/3707/2012/Mu
zo dňa 02.10.2012 v objektovej skladbe SO 11 Vedenie VN káblové, SO 14
Trafostanica 22/0,4 kV - kiosková a SO 20 Vedenia NN - vonkajšie.
Podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spol.MONDEZ S.r.o., so sídlom Námestie
hrdinov 380/10 v Žilina Id'alej len spol.MONDEZ Žilina!, ktorú stavebný úrad v stavebnom konaní
aj overil, jej Sprievodnej správy, výkresu situácie pôvodného stavu a navrhovaného riešenia,
navrhovanou stavebnou činnosťou sleduje držiteľ povolenia a stavebník spol.SSE Žilina cieľ
odstrániť podpätie v existujúcom elektrickom vedení vedenom katastrálnym územím Horelica jeho
posilnením. Toto posilnenie má spočívať :
Stavebné úpravy existujúceho elektrického vedenia:
1. výmena existujúceho 22kV VN káblového vedenia bez zmeny jeho trasy v miestnej
panelovej ceste Ipozemok parc.č.20 18/1 C KN /1 0089 E KNI za VN zemné káblové vedenie
3x22-AXEKVC IARIE lx150/25 v celkovej dlžke 175m /dlžka od jeho vyvedenia z novej
trafostanice po nový podpemý ŽB stožiar/ zahŕňajúca demontáž existujúceho dreveného
podpemého bodu nachádzajúcom sa pri hranici pozemku parc.č.2680 a následnú montáž
nového ŽB podpemého bodu a montáž OTE-25/400-32 so zvodičmi prepätia HDA-24
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2. výmena existujúceho
vzdušného
vedenia medzi rozpojovacími
skriňami VRIS 1
umiestnených v komunikácii
pri hranici s 'pozemkom
parc.č.309/3 a v pozemku
parc.č.242/2 z vodiča 4 x 25/4 AIFe za nové vzdušné vedenie navrhnuté z dvoch
izolovaných
vodičov Retilens 3x150+95 a 3x95+70+2x16 oba v celkovej dÍžke 85m
zahŕňajúce demontáž existujúcej rozpojovacej skrine VRIS 1 a existujúceho dreveného
podpemélro bodu s príslušenstvom a montáž novej VRIS2 a nového podpemého bodu EVP
10,5/20 s príslušenstvom
N ovo navrhované elektrické vedenia a zariadenia :
1. osadenie novej TS MKP 800 o výkone transformátora 160kVA na novovytvorenom
pozemku parc.č.20 18/2 vo vlastníctve držiteľa pri budove bez označenia súpisným číslom
spočívajúcej na pozemku parc.č.289 ' ,
2. nové káblové vedenie vyvedené z TS MKP 800 eliminujúce pokles napätia a to 1 kábel
AYKY J 3x240+ 120 a 3 káble AYKY - J 3x120+70 vybavené zvodičmi prepätia pre daný
kábel, všetky v celkovej dížke 60m s vedením ich trasy pri okraji miestnej komunikácie
a ukončením na novom podpemom bode pri hranici s pozemkom parc.č.309/3
3. montáž nového káblového NN vedenia 1xAYKY 3x240+120 v celkovej dlžke 150m
vedením jeho trasy cez pozemky parc.č.242/2, 251; 252, 267, pret1áčaním cez miestnu
komunikáciu A.Hlinku a pozemok parc.č.319/11
ukončením v PRIS4 umiestnenej pri
budove vo vlastníctve STOP-Družstva súp.č.478
Držiteľ povolenia a stavebník spol.SSE Žilina k svojej žiadosti o vydanie stavebného povolenia
ako doklady preukazujúce jej oprávnenie uskutočniť novo navrhované elektrické vedenie vedením
ich trasy cez cudzie pozemky predložila nasledovné :
1. písomný súhlas spol. STOP DRUŽSTVO, so sídlom Horelica č.478 v Čadci ako vlastníka
pozemku parc.č.319/11
C KN s uložením
NN izolovaného zemného kábla a jeho
ukončením v existujúcej rozpojovacej skrini PRIS. 4 a so vstupom na pozemok na čas
potrebný pre vykonanie montážnych prác
.
2. písomný súhlas Ľudmily Švancarovej, bytom Janka Kráľa č.2482 v Čadci ako vlastníčky
pozemkov parc.č.267, 252 a 251 C KN s uložením NN izolovaného zemného kábla a
súhlas so vstupom na pozemok na čas potrebný pre vykonanie montážnych prác
3. písomný súhlas Márie Gabrišovej a Jany Gahrišovej ako podielových spoluvlastníčok
pozemkov parc.č.242/2,3 a 250/1 C KN s demontážou dreveného podpereného bodu "A" a
s montážou nového, s osadením zvodičov prepätia na 'nový ŽB podpemý bod, s uložením
NN kábla v parcele 242/2 a súhlas so vstupom na pozemky na čas potrebný pre vykonanie
montážnych prác
4. písomný súhlas Jána Blahutu, bytom Okružná č.102 v Čadci ako vlastníka pozemkov
parc.č.253, 254 a 244 C KN s realizáciou líniovej stavby a so vstupom na pozemky na čas
potrebný pre vykonanie montážnych prác
5. neoverenú kópiu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho
v práve uloženia zemného káblového vedenia v dlžke 17m v časti pozemku parc.č.319/11 C
KN v lehote do 30 dní po realizácii stavby ajej geometrickom zameraní uzavretú podľa §
50 Občianskeho zákonníka medzi spol.SSE Žilina a povinným z budúceho vecného bremena
STOP,Družstvom, so sídlom Horelica č.478, podpísanú účastníkmi zmluvy - štatutármi, na
ktorej chýbali pečiatky oboch právnických osôb
6. neoverenú kópiu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho
v práve uloženia zemného káblového vedenia v časti pozemkov parc.č.251 v dlžke 32m,
parc.č.252 v dÍžke 50m a parc.č.267 v dlžke 10m uzavretú podľa § 50 Občianskeho
zákonníka medzi spol.SSE Žilina a budúcim povinným z vecného bremena Ľudmilovou
Švancárovou, na ktorej chýba dátum, podpis a pečiatka budúceho oprávneného z vecného
bremena SSE Žilina
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7. neoverenú kópiu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho
v práve uloženia zemného káblového vedenia v časti pozemku parc.č.242/2 v dížke 12m,
parc.č.252 v dlžke SOm a parc.č.267 v dlžke 10m uzavretú podľa § 50 Občianskeho uzavretú
medzi spol.SSE Žilina a povinnými z budúceho vecného bremena Máriou Gabrišovou
a Janou Gabrišovou, obe bytom Horelica č.1l7, bremena Ľudmilovou Švancárovou, na
ktorej chýbajú dátumy jej podpísania a pečiatka budúceho oprávneného z vecného bremena
SSE Žilina
8. výpis z LV č.4347 na ktorom je ako výlučný vlastník pozemku parc.č.2018/2 o výmere
25m2, na ktorom sa nová TS MKP 800 úrniestni a uskutoční, zapísaná spol.SSE Žilina
Pretože držiteľom povolenia a stavebníkom spol.Sfšlš Žilina predložené predbežné zmluvy po
obsahovej stránke nesplňali všetky náležitosti upravené v'príslušných ustanoveniach OZ, v
niektorých zmluvách chýbali dátumy ich riadneho uzavretia, podpisy všetkých účastníkov vrátane
odtlačku pečiatky právnickej osoby, chýbali notársky overené podpisy, a navyše tieto boli
predložené aj v neoverených fotokópiach, tieto ako zákonom stanovený nevyhnutný doklad na
preukázanie jeho oprávnenie uskutočniť novú stavbu na cudzích pozemkoch tak ako to vyplýva
z ust.§ 58 ods.2 stavebného zákona a pre vydanie stavebného povolenia boli nedostačujúce.
Stavebný úrad konal teda v rozpore s jeho povinnosťou vyplývajúcou mu priamo z ust. § 58
ods.2 stavebného zákona v stavebnom konaní dôsledne
skúmať vecnoprávne oprávnenie
stavebníka uskutočniť navrhovanú stavbu na cudzích pozemkoch, si túto svoju zákonnú povinnosť
pred vydaním rozhodnutia nesplnil.
Odvolacej námietke odvolateľov Vlasty Prengelovej a spol., v ktorej poukazovali, že držiteľ
povolenia a stavebník nepreukázal svoje oprávnenie uskutočniť stavbu na cudzích pozemkoch
v časti týkajúcej sa uskutočnenia nových sietí vyhovuje, v časti týkajúcich sa uskutočnenia zmien
Istavebných úpravl na existujúcich sieťach a zariadeniach s poukazom na ust.§ 56 písm.gl
stavebného zákona nevyhovuje.
Odvolatelia Vlasta Prengelová a spol. podanie odvolania ďalej odôvodnili aj tým, že stavebný
úrad ich ako účastníkov jednotlivo neprizval na stavebné konanie a to aj napriek ich písomnému
vyjadreniu v podnete zo dňa 9.8.2012. V tejto súvislosti vyslovili preto nesúhlas s postupom
stavebného úradu pri doručovaní im písomností formou.verejnej vyhlášky.
Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona pri liniovych. stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj
pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkym počtom účastníkov konania stavebný úrad
upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred
konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho pojednávania,
a ak sa nekoná ústne
pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.
Podl'a ust.§ 69 ods.1 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho
platnosti sa oznámi rovnaký spôsobom ako začatie stavebného konania a upovedomenie o ústnom
pojednávaní,' tieto rozhodnutia tkajúce sajednoduchých a drobných stavieb sa oznámia aj orgánom
štátnej správy, ktoré si vyhradili posúdenie dokumentácie.
Podla § 139 ods.š pism.d/ stavebného zákona liniovymi stavbami sú na účely tohto zákona
najmä podzemné a nad zemné vedenia rozvodu elektriny.
V ust.§ 61 ods. 4 stavebného zákona je taxatívne zakotvené oprávnenie stavebnému úradu
upovedomiť o začatí stavebného konania pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj
zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania
účastníkom
stavebného konania verejnou vyhláškou.
ObÚ Žilina po posúdení podkladov žiadosti dospel k záveru, že vzhľadom na charakter
povoľovanej stavby, ktorá podľa ust..§ 139 ods.3 písm.bl sa začleňuje medzi líniové stavby, mal
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z podkladov rozhodnutia
za nepochybne preukázané, že predmetom stavebného konania
a vydaného stavebného povolenia bola nepochybne líniová stavba a skutočne nemohlo potom
stavebnému úradu z objektívneho pohľadu nič brániť, ak v procese doručovania písomností
aplikoval a použil inštitút verejnej vyhlášky.
Podľa názoru odvolacieho orgánu vzhľadom na charakter stavby bol jednoznačne v konaní
splnený zákonný predpoklad, aby stavebný úrad pri doručovaní písomností účastníkom postupoval
v súlade s ust. § 61 ods.4 a § 69 ods.1 stavebného zákona v spojení s ust.§ 26 ods.1 a 2 správneho
poriadku t.j .formou verejnej vyhlášky. ObÚ Žilina preto postup stavebného úradu pri doručovaní
písomnosti formou verejnej vyhlášky považuje za štandardný a zákonný a odvolanie odvolateľov
za nedôvodné.
Ako už bolo uvedené ust.§ 61 ods.4 stavebného zákona upravuje zákonné podmienky pre
použitie doručenia písomností formou verejnej vyhlášky. Ust. § 61 ods.4 stavebného zákona však
súčasne taxatívne ukladá stavebnému úradu aj povinnosť upovedomiť účastníkov
o začatí
stavebné/to konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania
prípadne ústneho pojednávania.
Z predloženého odvolacieho spisu odvolací orgán zistil, že
stavebný úrad konal v
hrubom rozpore s citovaným ustanovením stavebného zákona, keď o začatí stavebného konania
upovedomil účastníkov 10 dní Idátum zvesenia oznámenia 26.10.20121 pred ústnym pojednávaním
spojeným s miestnym zisťovaním, ktoré nariadil na deň 06.11.2012.
Stavebnému úradu je ďalej
potrebné vytknúť aj nesprávne uvedené upozornenia pre účastníkov konania a dotknuté orgány
v oznámení o začatí stavebného konania, v ktorom nesprávne aplikoval ust.§ 36 ods.3 a § 42 ods.4
stavebného zákona t.j.upozornenia, ktoré sa aplikujú v oznámení o začatí územného konania a nie
ust. § 61 ods. 1 a 6 tohto zákona.
Odvolatelia Vlasta Prengelová a spol. podanie odvolania odôvodnili ďalej aj neurčitosťou a
nespreskúmateľnosťou výrokovej časti preskúmavaného rozhodnutia v tom, že v nej stavebný úrad
nešpecifikoval parcelné čísla pozemkov, na ktorých sa má líniová stavba uskutočniť.
Podľa § 3 ods.2 vyhl.č. 453/2000 Zz., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona, ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v
odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahle} stavby s veľkým počtom účastníkov konania,
územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú
rozsiahleho územia, údaje podľa odseku] písm. c) a d) sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis
prebiehajúcich hraníc územia.
Podľa § 4 ods.l písm. CI citovanej vyhlášky územné rozhodnutie obsahuje okrem všeobecných
náležitostí druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa predmet
územného rozhodnutia umiestňuje; ak ide o prípady uvedené v § 36 ods. 4 zákona, postačí opis
územia.
V § 3 ods.2 citovanej vyhlášky je taxatívne dané v prípadoch, ak predmetom územného
konania je rozhodnúť
o umiestnení líniovej stavby, v návrhu nie je potrebné n\uvádzať druhy
a parce1né čísla pozemkov dotknutých stavbou ani druhy a parcelné čísla so stavbou a stavebným
pozemkov susediacich pozemkov a susedných stavieb, ktorých sa rozhodnutie týka ani zoznam ich
vlastníkov. V návrhu sa uvedie len opis prebiehajúcich hraníc územia. To znamená opis
prebiehajúcich hraníc územia, v ktorom má byť trasa líniovej stavby vedená. Uvedený opis územia
musí podľa ust.§ 4 ods.1 písm.cl tejto vyhlášky obsahovať aj výroková časť meritórneho
rozhodnutia. Vychádzajúc z citovaných ustanovení vyplýva, že tento opis musí obsahovať aj
písomnosť, v ktorej stavebný úrad oznamuje účastníkom začatie územného konania o umiestnení
líniovej stavby, nakoľko jeho uvedenie je dôležité najmä z hl'adiska aplikácie ust.§ 3 ods. 1 a 2 a §
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33 ods.l a 2 primerane v spojení s ust.§ 14 ods.l správneho poriadku, podľa ktorých len účastník /ci/ konania, ktorého sa rozhodnutie môže priamo dotknúť, má právo na uplatnenie si ochrany
svojich práv a právom chránených záujmov v správnom konaní vrátane práva uplatniť svoje
námietky a pripomienky k návrhu a nie aj iné osoby, ktorých sa rozhodnutie dotýka len nepriamo.
Napríklad len preto, že je občan obce alebo že má v území svoju nehnuteľnosť. V prípade, ak by sa
takáto osoba v priebehu územného konania domáhala ochrany svojich práv, aj keď v skutočnosti by
priamo o jej právo ajeho ochranu priamo nešlo, takáto soba nie je účastníkom konania a správny
orgán o nepriznaní jej tohto postavenia účastníka v konaní by bol povinný pred vydaním
meritórneho rozhodnutia rozhodnúť.
Citované ustanovenia vykonávacej vyhlášky, ktorými je upravený obsah návrhu na vydanie
územného rozhodnutia a obsah územného rozhodnutia oumiestnení líniovej stavby je potrebné
preto analogicky aplikovať aj na obsah žiadosti na vydanie stavebného povolenia a na obsah
stavebného povolenia na uskutočnenie takejto stavby, aj keď to nie je v ustanoveniach tohto
vykonávacieho predpisu priamo taxatívne uvedené. Túto anológiu totiž možno nepriamo odvodiť
aj z ust. § 9 ods. 1 písm.d/, podľa ktorého ak ide o líniovú stavbu, postačí j ej trasu v projektovej
dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia zakresliť v mapovom podklade v mierke 1 : 10 OO
alebo 1 : 50 000. V prípade teda líniovej stavby je teda stavebný úrad povinný uviesť opis územia
aj v oznámení o začatí stavebného konania a v stavebnom povolení.
Z obsahu písomností doručovaných účastníkom konania /oznámenie
o začatí stavebného
konania a meritórneho rozhodnutia! vyplýva, že tieto neobsahovali opis územia, v ktorom sa
navrhovaná líniová stavba má uskutočniť, v dôsledku čoho v spojení aj s nesprávnou
upozorňovacou povinnosťou /§61 ods.l a 6 stavebného zákona! tak mohlo dôjsť aj k nejasnostiam
pri uplatňovaní si vecných a zákonných práv zo strany odvolateľov ako účastníkov vyplývajúcich
im z ust.§ 3 ods.l a 2, § 33 ods.2 a následne ako aj z ust.§ 53 správneho poriadku v spojení
s definíciou účastníkov konania podľa ust. § 59 ods.2 stavebného zákona a § 14 ods.1 správneho
poriadku. Z obsahu námietok vznesených odvolateľmi pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia
a z obsahu odvolacích námietok totiž vyplýva, že ich uplatnením
sledovali najmä ochranu
verejných záujmov !zimná údržba miestnej komunikácie, prístup zdravotníckych vozidiel,
zabezpečenie realizácie aj iných investičných zámerov napr. verejnej kanalizácie/, ktorá inak
prislúcha výlučne dotknutým orgánom podľa osobitných predpisov a uplatňovaním si ďalších
námietok súvisiacich s umiestnením stavby, na ktoré sa v stavebnom konaní neprihliada /tretia
veta ust. § 61 ods.l stavebného zákona!.
ObÚ Žilina preto ukladá stavebnému úradu v rámci nového prejednania veci odstrániť vyššie
zistené pochybenia v jeho postupe, najmä náležite vymedziť predmet povolenia a odstrániť tým aj
akékoľvek ďalšie pochybnosti súvisiace s oprávnením odvolateľov na priznanie im postavenia
účastníkov v stavebnom konaní podľa ust.§ 59 ods.2 stavebného zákona sprocesnými a zákonnými
právami upravenými správnym poriadkom a to s prihliadnutím na rozsah navrhovanej stavebnej
činnosti, s prihliadnutím na právny a skutkový sta veci /poloha nehnuteľností odvolateľov vo
vzťahu k polohe navrhovanej stavby/ a s prihliadnutím aj na oprávnenia
držiteľa povolenia
a stavebníka zakotvenými v § 11 zákona o energetike.
Podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku odvolací orgán rozhodnutie zruši (l vec vráti správnemu
orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je lo vhodnejšie najmä z
dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu
viazaný.
Pretože postup stavebného úradu Mesta Čadca, ktorý vydaniu preskúmavaného rozhodnutia
predchádzal a ním vydané preskúmavané rozhodnutie nesplňali požiadavku zákonnosti podľa ust.§
46 správneho poriadku, z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia bolo opodstatnené
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toto rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť správnemu orgánu na nové prejednanie a nové rozhodnutie.
V rámci nového prejednania
stavebný úrad bude povinný postupovať
v súlade s príslušnými
hmotnoprávnymi predpismi, zistené pochybenia v jeho postupe bude povinný odstrániť a až na
základe riadne zisteného skutkového a právneho stavu veci, s prihliadnutím na oprávnenia držiteľa
povolenia a stavebníka spol.SSE Žilina zakotvenými v § 11 zákona o energetike, vo veci opätovne
rozhodne v súlade s právnym názorom vysloveným v tomto odvolacom rozhodnutí.

p o u č e nie:
Proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku nemožno ďalej
odvolať. Rozhodnutie možno preskúmať súdom. podľa ustanovení
Občianskeho súdneho poriadku.
~ ~.. ~
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Ingl~
. vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí:
1. Stredo slovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
splnomocnenec Elektromontáže a.s., Pri Rajčianke 2926/10, Žilina
2. MONDEZ s.r.o., Nám.Hrdinov 380/10, Žilina
3. Anna Ščurová, Horelica č.231
4. SpIS

Ostatným vlastníkom trasou novej líniovej stavby dotknutých pozemkovastavieb
sa toto
rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods.2 stavebného zákona v spojení
S Ust. 26 ods.2 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli ObÚ Žilina a na
jeho internetovom portáli a na úradnej tabuli Mesta Čadca. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Mesto Čadca bezodkladne oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia
ObÚ Žilina.

Vyvesene dna:
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"MESTO ČAD~~

Pečiatka a po pís osoby,
potvrdzujúcej vyvesenie afvesenie

I

U l

:

Zvesené dňa:
Na vedomie:
14. Mesto Čadca, primátor, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
15. Mestský úrad v Čadci, oddelenie stavebného poriadku, Nám.Slobody 3,02201
s vrátením spisu

Čadca
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