
KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRA~suziLINR
ODBOR ŠTÁTNEJ STAVEBNEJ SPRÁVY

Andreja Kmet'a Č. 17, 010 Ol Žilina

Číslo: 2011/01559/Kod V Žiline dňa 29.11.2011

Vec: František Zubáň, bytom Urbánkova 904/27 v Prievidzi
- odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Čadca pod č.VD/3730/2010/2011/Mu zo dňa
19.07.2011/zamietnutie územného konania ajeho zastaveniel

Rozhodnutie

Krajský stavebný úrad v Žiline /ďalej len KSÚ Žilina! ako príslušný odvolací 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 lďalej len stavebný zákon! o odvolaní
Františka Zubáňa, bytom Urbánkova 904/27 v Prievidzi, podanom proti rozhodnutiu Mesta
Čadca lďalej len stavebný úrad! pod č.VD/3730/2010/2011/Mu zo dňa 19.07.2011, ktorým
menovanému podľa § 37 ods.4 stavebného zákona zamietlo územné konanie o umiestnení
stavby "Novostavba polyfunkčného objektu v Čadci" na pozemku parc.č.1754/70 kat.územie
Čadca a súčasne podľa § 30 ods.l písm.j1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní toto
konanie zastavil, takto

rozhodol:

Podľa ust. § 59 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Isprávny poriadok!
v znení neskorších zmien a doplnkov rozhodnutie Mesta Čadca pod
č.VD/3730/2010/2011/Mu zo dňa 19.07.2011

zru š u j e

a vec vracia I.stupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie:
Stavebnému úradu Mesta Čadca doručil dňa 22.6.2010 navrhovateľ František Zubáň ,

bytom Urbánkova 904/27 v Prievidzi, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
"Polyfunkčného objektu v CMZ Mesta Čadca" na pozemku parc.č.1754/70 kat.územie Čadca.
Stavebný úrad procesný rozhodnutím pod č.VD/3730/2010/Mu zo dňa 29.6.2010 začaté

územné konanie prerušil s výzvou pre navrhovateľa, aby v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia zaplatil správny poplatok, preukázal vlastnícke alebo iné právo k pozemku, na



2

ktorom navrhuje stavbu umiestniť, predložil kópiu z katastrálnej mapy, výkres situácie
umiestnenia stavby, dokumentáciu pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, zosúladil
názov stavby s klasifikáciou stavieb v súlade s Opatrením štatistického radu SR č.18212000
Z.z. a predložil záväzné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré vo výzve špecifikoval.
Navrhovateľ na základe výzvy a svojej žiadosti o predlženie určenej procesnej lehoty na

doplnenie podkladov tieto doplnil dňa 18.10.2010 a dňa 25.10.2010.
Stavebný úrad po doplnení návrhu oznámil začatie konania dotknutým orgánom a známym

účastníkom listom zo dňa 29.10.2010 /oznámenie formou verejnej vyhlášky/o Na jeho
prejednanie nariadil ústne pojednávanie na deň 01.12.2010. Na základe výsledku ústneho
pojednávania a z dôvodu, že navrhovaná stavebná činnosť podľa vyjadrenia Ministerstva
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Bratislava pod
č.870912010-3.4/dp zo dňa 18.08.2010 a stanoviska Obvodného úradu životného prostredia v
Čadci /d'alej len ObÚ ŽP Čadca! pod č.ŽP 2010/00867-5/EB1 zo dňa 3.9.2010 podliehala
podľa zákona č.2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
zmien a doplnkovajeho prílohy č.8 zisťovaciemu konaniu, stavebný úrad územné konanie
procesným rozhodnutím zo dňa 3.l2.2010 prerušil do doby jeho skončenia. Dňa 26.4.2011
doručil navrhovateľ stavebnému úradu nové vyjadrenie ObÚ ŽP Čadca vydané pod č.ŽP
2011/00411-2/EBl zo dňa 18.4.2010, ktorým na základe zmeny návrhu tento dotknutý orgán
dospel k záveru, že navrhovaná stavebná činnosť už nepodlieha zisťovaciemu konaniu.
Stavebný úrad na základe tohto stanoviska a predloženia upravenej projektovej dokumentácie
zo strany navrhovateľa ďalej pokračoval v územnom konaní. Na vyjadrenia sa k
doplneným podkladom určil účastníkom konania a dotknutým orgánom proce snú lehotu 7 dní
plynúcu odo dňa jeho doručenia. Mesto Čadca listom zo dňa 29.6.2011 podalo písomné
oznámenie, v ktorom upozornilo, že už nie je vlastníkom časti pozemku parc.č.l754/14 C
KN, a že novým vlastníkom novovytvorenej parc.č.1754172 C KN zastavané plochy
a nádvoria o výmere 540m2 na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva č.115/20 II zo
dňa 23.6.2011 je spoločnosť EDO-TRATING s.r.o. Čacda, so sídlom Slovanská cesta 203 v
Čadci.
Stavebný úrad na základe podrobeného posúdenia podkladov návrhu a výsledkov ústneho

konania vydal rozhodnutie vo výroku tohto odvolacieho rozhodnutia označené, ktorým podľa
§ 37 ods.4 stavebného zákona zamietol územné konanie a súčasne podľa § 30.ods.1 písm.j/
správneho poriadku toto konanie aj zastavil.

Proti vydanému rozhodnutiu podal v zákonom stanovenej lehote dňa 13.8.2011 odvolanie
navrhovateľ František Zubáň /ďalej len odvolateľ/.
Podanie odvolania odôvodnil/dôvody sú uvedené v skrátenej vecnej forme/ tým, že

vydané rozhodnutie je nesprávne, nepreskúmateľné a nezákonné porušujúce jeho ústavné
práva. Za neodôvodnené a len všeobecné považuje odôvodnenie stavebného úradu, že ním
predložený návrh nerešpektuje záväzné regulatívy a priestorové usporiadanie podľa ÚPD
CMZ Mesta Čadca. Podl'a jeho vyjadrenia ním predložený návrh je s touto naopak v súlade
a bol dlhodobo konzultovaný so stavebným úradom, o čom svedčí aj jeho kladné záväzné
stanovisko k investičnej činnosti. Ďalej podl'a jeho vyjadrenia požiarna stena, ktorú má
obsahovať navrhovaná stavba, sa bude nachádzať na východnej hranici jeho pozemku, návrh
rieši jeho zastavanie stavbou len po peší chodník oddel'ujúci cestu 1/11 od zelene, pričom
vzdialenosť od hranice pozemku po uvažovanú zástavbu je od 3,5m do 4m považuje za
dostatočnú na tom, aby v budúcnosti, keď dôjde k preloženiu cesty bolo možné dostavať celý
pozemok formou doblokovania s požiarnou stenou na hranici. Priestor medzi požiarnou
~tenou a objektom je možné do budúcna v ďalšej etape výstavby dotvoriť pasážou pre peších.
Dalšia etapa bude premetom samostatného návrhu. Ako ďalej uviedol, podl'a ÚPD CMZ je
navrhnuté aj čiastočné doblokovanie navrhovanej stavby na južnej strane, ktorú návrh
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rešpektuje. Ide o odstup 1m od hranice v úrovni od II.NP a línie I.NP z dôvodu možného
vytvorenia exteriérového schodiska, ktoré by mohlo v budúcnosti nahradiť existujúce
schodisko spájajúce zastávku SAD s priestorom pred poštou. Ani vedľajší vstup do objektu
nie je podľa jeho vyjadrenia v rozpore s ÚPD CMZ, nakoľko tento nebude blokovať ani
obmedzovať prípadnú stavbu na susednom pozemku. Vzhľadom na ním uvedené skutočnosti
a z dôvodu, že rozhodnutie stavebného úradu považuje za nesprávne žiada, aby ho odvolací
orgán zmenil tak, že návrhu na umiestnenie stavby sa vyhovuje.

Na základe predloženého odvolania stavebný úrad podľa § 56 správneho poriadku vyzval
listom zo dňa 31.8.2011 účastníkov, aby sa k obsahu podaného odvolania vyjadrili v lehote
do 7 dní odo dňa jeho doručenia.
K podanému odvolaniu sa účastníci nevyjadrili.

Odvolací spis bol na KSÚ Žilina predložený dňa 12.10.2011.

KSÚ Žilina ako príslušný odvolací orgán preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie
v rozsahu ust.§ 59 odst. 1 správneho poriadku vrátane jeho podkladov, porovnal ho s platnými
predpismi všeobecne záväznými, ktoré bolo potrebné v konaní aplikovať ako aj dôvody
podaného odvolania.

Stavebný úrad vo výrokovej časti preskúmavaného rozhodnutia uviedol, že v súlade
s ust.§ 37 odsA stavebného zákona "územné konanie" zamieta a súčasne že podľa § 30 ods. 1
písm.j/ správneho poriadku toto konania zastavuje. Zamietnutie a zastavenie územného
konania odôvodnil stavebný úrad tým, že "projektová dokumentácia" nebola upravená tak,
aby bola v súlade s územným plánom centrálnej mestskej zóny ajeho zmenami a doplnkami
a to jeho záväznými regulatívami a priestorovým usporiadaním tzn. objekt z východnej
strany nebol navrhnutý tak, aby bolo možné jeho budúce doblokovanie v zmysle tohto
územného plánu a to vytvorením požiarnej steny bez otvorov.
Odvolateľ v podanom odvolaní vyslovil nesúhlas so závermi a posúdením stavebného

úradu. Podľa jeho vyjadrenia navrhovaná stavba ajej umiestnenie tak, že jej východná
obvodová stena bude vedená pozdlž existujúceho pešieho chodníka, v celom rozsahu
rešpektuje územný plán, pričom v budúcnosti za predpokladu, že dôjde k preložke štátnej
cesty I1II, umožní v ďalšej jeho etape tak jej doblokovanie so zachovaním existujúceho
chodníka v priestore medzi východnou stenou a stenou ďalšieho objektu vo forme pasáže.

Podľa §1ods.1správneho poriadku tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti
verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Podľa § 30 ods.1 pism.j/ správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak tak

ustanoví osobitný zákon.
Podľa § 3 ods.1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so

zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a
záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.
Podľa § 3 ods.2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní

v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa
konanie týka, a dať im vždy príležitost: aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať,
najmä vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania,
zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány
poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní
ujmu.
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Podľa § 37 ods.1 prvá veta pred bodkočiarkou stavebného zákona podkladom na
vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón.
Podla ods.Z tohto ustanovenia stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh

predovšetkým z hladiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia
v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a
predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické,
protipožiarne podmienky, podmienkyl bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné
podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod, pokiaľ posúdenie nepatrí
iným orgánom.
Podla ods.3 stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov

štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky. Stavebný
úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou
územnoplánovacou dokumentáciou.
Podla ods.4 stavebný úrad po posúdení návrhu podla odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo

predložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi podla odseku 1, s predchádzajúcimi
územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými požiadavkami alebo s predpismi
uvedenými v odseku 2, návrh zamietne.

Podla § 30 ods.l pism.j/ správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak tak
ustanoví osobitný zákon.
Podla §35 ods.2 stavebného zákona ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad

pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území (§ 32), najmä
vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej
lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie
zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným
spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.
Podľa § 47 ods.2 správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo veci

s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo.

Záväzným podkladom podľa ust. § 37 ods. 1 stavebného zákona, z ktorého stavebný úrad
pri posudzovaní návrhu na umiestnenie stavby vychádza, je územný plán obce alebo zóny.
Ďalšími kritériami, ktorých splnenie stavebný úrad v územnom konaní podľa ust.§ 37 ods.2
staveného zákona skúma, je starostlivosť o životné prostredie a potrieb požadovaných
opatrení v území, súlad navrhovanej stavby so všeobecnými technickými požiadavkami na
výstavbu obsiahnutými v § 47 tohto zákona a vykonávacími predpismi k tomuto zákonu a
súlad navrhovanej stavby s osobitnými predpismi, ktorých ochranu v konaní zabezpečujú
dotknuté orgány podľa týchto predpisov.

Podľa textovej časti územnoplánovacej dokumentácie /d'alej len ÚPD/ CMZ "Čadca -
Centrálna mestská zóna, územný plán - Dielčia časť Námestie Slobody - Kukučínová ulica
/vnútomý mestský okruh!", ktorej platnosť potvrdilo Mestské zastupiteľstvo v Čadci
uznesením pod č.8/2005 zo dňa 24.2.2005, predmetom jej riešenia bolo urbanistické
usporiadanie územia v priestore Námestia Slobody a Kukučínovej ulice v úzkej súvislosti
s umiestnením trasovania budúceho vnútromestského okruhu. Navrhované urbanistické
riešenie v tejto CMZ vychádzalo z potvrdeného predpokladu vylúčenia prejazdu cesty 1/11
cez CMZ popred Mestský úrad a následným uvoľnením tohto priestoru pre pešiu zónu.
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Doplnenie zástavby v tejto zóne preto uvazuje s doplnením zástavby v tejto časti zóny
o navrhovaný objekt vyššej občianskej vybavenosti - hotela s obchodnou vybavenosťou
a podzemným parkingom na pôvodne navrhovanej ploche zelene vo svažitom teréne na južnej
strane Námestia Slobody. Navrhovaný hotel podl'a ÚPN CMZ časť 4. Textovej časti má
priestorovo a stavebne naväzovať na lnaznačenú stavebnú čiaru v dielčej zmene z 09/2004 -
západné ukončenie bloku H a navrhovaným východným okrajom stavby má zasahovať do
súčasnej trasy cesty III l , ktorá bola už v pôvodnom územnom pláne vylúčená z prejazdu cez
CMZ a tým aj cez Námestie Slobody. Navrhované riešenie má podľa jej spracovateľa tak
umožniť etapizáciu výstavby tohto objektu ešte pred preložením spomínanej cesty /ILetapa -
časť stavby v polohe cesty/o Pešie prepojenie v smere od sídliska Žarec na Námestie Slobody
bude možné uvažovanou obchodnou pasážou cez hotel/II.etapa/ a tiež pešou zónou vedenou
popred východnú fasádu navrhovanej stavby. Dopravná obsluha je uvažovaná z obslužnej
komunikácie Horná ulica, na ktorej konci má byť zabezpečené parkovania vozidiel.
Parkovanie vozidiel je uvažované aj v podzemnom parkingu budovy. Stavebne sa ďalej
uvažuje s prepojením objektu s navrhovaným blokom G3 zástavby v jeho severovýchodnom
nároží, kde v pasáži bude umiestnené schodisko vyrovnávajúce terénny rozdiel tejto časti od
Hornej ulice /v súčasnosti sa tu v rámci exteriérovej zelene nachádza vonkajšie schodisko
končiace pri autobusovej zastávke/o Výšková hladina hotela je navrhovaná s 3-mi
nadzemnými podlažiami pri dodržaní podmienky nižšej výškovej úrovne stavby voči objektu
Mestského úradu.
Vychádzajúc z vyššie uvedenej ÚPD, ktorej spracovaním a schválením Mesto Čadca

sledovalo cieľ architektonicky uzavrieť Námestie Slobody zjužnej strany objektom vyššej
občianskej vybavenosti dospel KSÚ Žilina k záveru, že návrh na umiestnenie stavby
rešpektoval tento cieľ. Navrhovaná stavba z hľadiska jej hmotového a stavebno technického
riešenia bola navrhnutá tak, aby bolo možné v ďalšej etape výstavby, ktorá je podmienená
preložkou štátnej cesty IIU, jej doblokovanie smerom východným a to dostavbou ďalšieho
objektu s vytvorením priechodnej pasáže pre peších, s ktorým bude po dokončení tvoriť
komplexný celok, teda tak, ako to priamo umožňuje a doporučuje schválená ÚPD.
Odvolací orgán preto považuje posúdenie predloženého návrhu zo strany stavebného úradu

za nesprávne a zamietnutie návrhu na vydanie územného rozhodnutia z dôvodov uvedených
stavebným úradom v preskúmavanom rozhodnutí za nedôvodné.
V rámci nového prejednania veci bude musieť stavebný úrad opätovne návrh náležite

preskúmať a posúdiť z hl'adiska splnenia ciel'ov sledovaných schválenou ÚPD CMZ najmä
z hľadiska dodržania zásad v nej určených pre priestorové usporiadanie ako aj funkčné
využitie navrhovanej stavby.

Ako už bolo vyššie uvedené, stavebný úrad v preskúmavanom rozhodnutí v jeho
výrokovej časti zamietol územné konanie podľa § 37 ods.4 stavebného zákona a súčasne toto
konanie podľa § 30 ods. l písm.j/ správneho poriadku aj zastavil.

Výrok rozhodnutia je najdôležitejšou časťou správneho rozhodnutia, pretože je výsledkom
správneho konania o práve alebo povinnosti osoby, ktorá sa jeho začatia domáhala.
Výroková časť rozhodnutia musí byť preto vždy určitá a zrozumiteľná, musí byt' z neho
jednoznačne zrejmé čo sa ním zakladá mení alebo ruší t.j.konkrétne právo alebo povinnosť,
s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa toto konkrétne právo alebo
povinnosť rozhodnutím ukladá. Aby rozhodnutie bolo zákonné, je správny orgán povinný
v konaní postupovať v súlade s konkrétnymi normami procesného ako aj hmotnoprávneho
charakteru, ktoré sa na konkrétne konanie vzťahujú.
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Podľa § 37 ods.4 stavebného zákona je stavebný úrad oprávnený zamietnuť návrh na
vydanie územného rozhodnutia, ak po jeho posúdení dospel k záveru, že predložená
dokumentácia nie je v súlade s územnoplánovacími podkladmi uvedenými v jeho odseku 1
alebo verejnými záujmami chránenými dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov
podľa ods.2 tohto ustanovenia v spojení s ust.§ 126 alebo v rozpore so všeobecnými
technickými požiadavkami.
Podľa § 35 ods.2 stavebného zákona je stavebný úrad oprávnený zastavit' územné

konanie, ak navrhovateľ na základe jeho výzvy a v ním v určenej primeranej procesnej
lehote predložený návrh nedoplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi aj napriek tomu, že
bol o týchto právnych dôsledkov náležite stavebným úradom poučený.
Citované ustanovenia stavebného zákona taxatívne upravujú, za akých podmienok je

stavebný úrad oprávnený návrh na umiestnenie stavby zamietnuť alebo územné konanie
zastaviť. V žiadnom prípade zákon v týchto ustanoveniach neumožňuje stavebnému úradu
návrh na umiestnenie stavby zamietnuť a súčasne územné konanie zastaviť, keďže zákonné
dôvody, pre ktoré je odôvodnené tieto vydať, sa zásadným spôsobom odlišujú.
Ďalej posledná novela správneho poriadku výslovne zakotvila tzv.subsidiárny charakter

správneho poriadku vo vzťahu k osobitným zákonom. To znamená, ak osobitný právny
predpis podrobne upravuje procesnoprávne postupy pre konkrétne konanie, v konaní sa
postupuje prednostne podľa tohto osobitného právneho predpisu. Ustanovenia správneho
poriadku je prípustné použiť len vtedy, ak osobitný predpis nedáva potrebnú úpravu na
riešenie určite procesnej otázky.
Stavebný úrad v rozpore s touto zásadou subsidiarity zastavil územné konanie podľa ust.§

30 ods.1 písm.j/ správneho poriadku, ktorým správny poriadok práve odkazuje na osobitné
predpisy, ktoré môžu odlišným spôsobom upravovať dôvody pre zastavenie konania.
V danom prípade takýmto osobitným predpisom je stavebný zákon, ktorý v časti oddielu 8
upravuje procesnoprávne podmienky vzťahujúce sa na začatie územného konania, jeho
priebeh až do vydania meritórneho rozhodnutia vo veci /vydanie územného rozhodnutia /§39
až 39d, jeho zastavenie /§ 35 ods.2/ alebo zamietnutie návrhu /§37 ods.4//.
Pretože výroková časť preskúmavaného rozhodnutia z dôvodu nesprávnej aplikácie

hrnotnoprávnych predpisov v celom rozsahu nezodpovedala ust. § 47 ods.2 správneho
poriadku /zmätočnosť rozhodnutia!, pretože dôvody, pre ktoré stavebný úrad návrh na
umiestnenie stavby zamietol a územné konanie zastavil nemali oporu vo vykonaných
dôkazoch /nesprávne a nedostatočné posúdenie veci/, zakladali dôvod, aby KSÚ Žilina
preskúmavané rozhodnutie zrušil a veci vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na
opätovné prejednanie a rozhodnutie.

Podľa § 36 ods.4 stavebného zákona začatie konania o umiestnení llniovej stavby alebo
v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov
konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom
pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania
verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj
v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Verejná vyhláška je formou verejného oznámenia určitého právneho úkonu /právneho
aktu!. Pri tomto doručovaní však v skutočnosti nejde o odovzdanie písomnosti účastníkovi
konania, ale o to, že kvalifikovaným zverejnením obsahu konkrétneho úkonu /procesného
rozhodnutia alebo rozhodnutia vo veci/ správneho orgánu, vznikajú adresátovi právne
následky. Podľa ust.34 ods.4 stavebného zákona doručenie formou verejnej vyhlášky uplatní
správny orgán napr. pri umiestňovaní stavby s veľkým počtom účastníkov konania alebo
v prípade, ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
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Mesto Čadca ako stavebný úrad nepostupovalo dôsledne podl'a vyššie citovaných
ustanovení stavebného zákona a správneho poriadku.
KSÚ Žilina nie je z podkladov rozhodnutia zrejmé, ktoré skutkové a právne okolnosti boli

pre stavebný úrad rozhodujúce, aby pri doručovaní písomnosti účastníkom uplatnil
doručovanie formou verejnej vyhlášky. Ako sme už vyššie uviedli, doručovanie formou
verejnej vyhlášky sa uplatňuje v prípade, keď stavebnému úradu účastníci konania alebo ich
pobyt nie sú známi, alebo v prípade, ak ide o stavbu s rozsiahlym územím alebo veľkým
počtom účastníkov konania. Z obsahu oznámenia ako aj z podkladov rozhodnutia však
skutková okolnosť, že by išlo o vel'ký počet účastníkov alebo o účastníkov, ktorých pobyt
nebol stavebného úradu známy alebo stavebný úrad aj napriek úsiliu nemohol zistiť, ktorá by
odôvodňovala použitie takejto formy doručovania, nevyplývala.
Odvolací orgán ďalej zistil, že postavenie účastníka stavebný úrad priznal aj osobe

spracovateľa dokumentácie pre územné konanie a to aj napriek, že mu stavebný zákon v ust.§
34 ods.1 a 2 takéto postavenie nepriznáva.
Stavebný úrad preto v rámci nového prejednania veci zistené nedostatky, ktoré sa

v priebehu správneho konania v tomto smere vyskytli odstráni, okruh účastníkov vymedzí
v súlade s ust.§ 34 ods.1 a 2 stavebného zákona a dá tak možnosť všetkým osobám
oprávneným z tohto ustanovenia využiť všetky prostriedky, aby sa k predmetu konania
mohli vyjadriť. Pri doručovaní písomností či už účastníkom alebo dotknutým orgánom bude
stavebný úrad striktne postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona I§
36 odsA, § 42 ods.1 a 2 a § 24 a násl, správneho poriadku!.

Podľa §49 ods. 1 správneho poriadku v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť
na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne
bezodkladne. Podľa ods.2 po bodkočiarku vostatných prípadoch, ak osobitný zákon
neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia
konania, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.

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.3 správneho poriadku odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti
správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to
vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti, správny orgán je právnym
názorom odvolacieho orgánu viazaný.

Pretože vydané rozhodnutie Mesta Čadca a postup, ktorý jeho vydaniu predchádzal
nesplňali požiadavku zákona, z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia bolo
opodstatnené preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť správnemu orgánu na nové
prejednanie a rozhodnutie. KSÚ Žilina ukladá stavebnému úradu povinnosť, aby v rámci
nového prejednania veci dôsledne postupoval v intenciách právnych predpisov a to tak
hmotnoprávne charakteru ako aj procesprávneho charakteru, aby odstránil nedostatky
súvisiace s riadnym zistením skutkového stavu veci, aby v novom konaní dodržal všetky
procesné povinnosti súvisiace s riadnym vymedzením okruhu účastníkov, a len potom vydal
nové, stavebnému zákonu, súvisiacim vykonávacím predpisom a správnemu poriadku
zodpovedajúce rozhodnutie a to v zákonných lehotách ustanovených v § 49 správneho
poriadku.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa podľa § 59 ods.4 správneho poriadku nemožno

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

~(~

Ing.Mgr.Janka Bednáriková
prednostka úradu

Rozhodnutie sa doručí:
1. František Zubáň, Urbánkova 904/27, Prievidza-Necpaly
2. AD - PROJEKTION s.r.o.,Ing.arch.Jaroslav Ondrašina, UHluška 1197, Čadca
3. SSC, Miletičova 19, Bratislava
4. spis

Na vedomie: Mesto Čadca - primátor
MsÚ Čadca-oddelenie stavebného poriadku s vrátením spisu

Dotknutým účastníkom sa toto rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26
správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Čadca. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Čadca bezodkladne oznámi skutočnosť o vyvesení
a zvesení tohto rozhodnutia Krajskému stavebnému úradu Žilina.

Vyvesené dňa: .
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie :

Zvesené dňa: .
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