
MESTO Č ADCA 
Nimestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/4878/2013/Mu 	 V čadci cilia 03.04.2018 

ROZHODNUTIE 
0 NARIADENI ODSTRANENIA 

NEPOVOLENÝCH TERÉNNYCH fJPRAV 

Mesto Čadca, ako stavebný ňrad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o fizemnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon") zistil, že stavebnik 

Jozef Kondek, A.Hlinku 16, 022 01 Čadca 

(d'alej len "vlastnik stavby"), zrealizoval terénne Apravy bez predchádzajnceho povolenia stavebného 
dradu. 

Mesto Čadca, ako prislušny stavebný firad, začalo z firadnej povinnosti konanie podra § 88a 
ods. 1 stavebného zákona o nepovolených terénnych dpravach na pozemku register "C" parc. č. 14566, 
14567/1, 14575/2, 14575/4, 14575/8, 14575/9, 14575/10, 14575/11, 14575/12, 14575/13, 14575/14, 
14575/15, 14575/16, 14575/17, 14575/24, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581 v katastrálnom 
ňzemi Čadca. 

Stavebný frad na základe výsledkov tohto konania rozhodol takto: 

Podra § 88a) ods. 2 stavebného zákona stavebný firad 

nariad'uje odstránenie 
nepovolenč  terénne tipravy 

(d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 14566, 14567/1, 14575/2, 14575/4, 14575/8, 
14575/9, 14575/10, 14575/11, 14575/12, 14575/13, 14575/14. 14575/15, 14575/16, 14575/17, 
14575/24, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581 v katastrálnom území Čadca zrealizovaných 
bez predchádzajficeho povolenia prislušným stavebným úradom, 

a to v rozsahu: vykonanč  nepovolenč  terénne típravy budd odstránené a terin bude daný do 
pavodného stavu (do peivodnej nivelety podra predloženej projektovej dokumentácie ktortí 
vypracoval: ARCHEKTA s.r.o., Terénne típravy pozemkov v kat. úz. Čadca dodatočni 
povolenie stavby, október 2015 - projektová dokumentácia tvori prilohu tohoto rozhodnutia pre 
vlastnika stavby a stavebný úrad) 

Pre nariadenie odstránenia nepovolených terénnych fiprav Mesto Čadca podl'a § 90 
stavebného zákona určuje tieto podmienky: 

1. Odstránenie nepovolených terénnych fiprav stavebrifk vykoná najneskôr do 1 - ného roka odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 



(...sp. 0/4878/2013/Mu - Č.x. VD/8158/48780013/Mu str. 21 

2. Odstránenie nepovolených terénnych úprav bude uskutočriované prdvnickou osobou [ebo 
fyzickou osobou oprávnenou na vykonávanie stavebných prác. 

3. Stavebnik je povinný nahlásif stavebnému úradu právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú 
na vykonávanie prác najnesk6r do 14 &if pred začatim vykonávania prác spojených s odstránenim 
nepovolených terénnych úprav. 

4. Za odborné vedenie odstránenia nepovolených terénnych úprav bude zodpovedat' oprávnená 
prdvnická osoba alebo fyzická. osoba. 

5. Pri odstrariovani nepovolených terénnych úpravdch je stavebnik (resp. právnickä osoba, alebo 
fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác) povinný zvolit' primerany 
technologický postup tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a života osób v priestore staveniska 
alebo na vedrajšich pozemkoch a nedošlo k poškodeniu susedných nehnuternosti (pozemky 
a stavby). 

6. Stavebnik (resp. právnická osoba, alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác) 
je povinný zabezpečif pri odstraŕiovani nepovolených terénnych úpravách všetky nevyhrtutné 
bezpečnostné opatrenia. 

7. Stavebnfk je povinný v alvislosti s odstránenfm nepovolených terénnych úprav udržiavat v čistote 
miestnu komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistif po každom znečistenf. 

8. Po ukončenf odstránenia nepovolených terénnych úprav je stavebnik povinný pozemky dotknuté 
stavbou uviest do pôvodného stavu a pripadné vzniknuté škody uhradit vlastnikom resp. 
uživaterom podra všeobecných predpisov o náluade škody. 

9. Stavebnik po vykonani odstránenia nepovolených terénnych úprav nahlási stavebnemu nradu 
ukončenie prác. Stavebný úrad vykoná miestnu obhliadku, na ktorej bude preverené dodržanie 
podmienok rozhodnutia o odstráneni nepovolených terénnych úprav. 

ODÔVODNENIE 

Mesto Čadca, ako prislušný stavebný firad podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znenf 
(stavebný zákon), na základe miestnej obhliadky zistilo, le stavebnik zrealizoval: terénne Apravy bez 
predchádzajaceho povolenia stavebného íiradu. Z uvedeného dôvodu Mesto Čadca zahájilo konanie 
podra § 88 stavebného zákona o nepovolených terénnych apravách na pozemkoch p.č. CKN 14566, 
14567/1, 14575/2, 14575/4, 14575/8, 14575/9, 14575/10, 14575/11, 14575/12, 14575/13, 14575/14, 
14575/15, 14575/16, 14575/17, 14575/24, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581 v k.ú. Čadca 
(pozemky medzi železničnou trafou, Čerriankou, a verejnou fičelovou komunikáciou) 

Stavebný Arad vydal výzvu na okamžité zastavenie stavebných prác, avšak stavebnik na výzvu 
nedbal. Z toho dôvodu Mesto Čadca vydalo rozhodnutie o zastaveni stavebných prác. 

Mesto Čadca v rámci konania vyzvalo stavebnika, aby predložil stavebnému Uradu okrem 
iného aj 
• zameranie - vytýčenie pozemkov zasiahnutých pri vykonaných terénnych apravách, parcelne čisla 

pozemkov ktorých sa dotklo zrealizovanie nepovolených terénnych úprav 
• stanoviská dotknutych orgánov k vypracovanej projektovej dokumentácii vykonaných terénnych 

úprav - ku konaniu podl'a § 88a stavebného zákona (konanie o dodatočnom povoleni terénnych 
úprav - pozemky medzi železničnou tratou, Čerŕiankou a verejnou nčelovou komunikáciou), 
terénne úpravy sú už zraalizované, dotknuté orgány posúdia či m6že byt vydané dodatočné 
stavebné povolenie, či rue sú dotknuté ich záujmy v predmetnej lokalite. 
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Mesto Čadca na prerokovanie dodatočného povolenia terénnych Aprav nariadilo Astne konanie 
spojené s miestnym zist' ovanim, ktoré sa uskutočnilo dfia 21. 07. 2014 na Mestskom Arade v Čadci, 
malá zasadačka. 	• 

Z výsledkov Astneho konania bolo konštatované, že niektoré predložené doklady boli z roku 
2005 (bola potrebná ich aktualizácia) a nepostačovali k riadnemu posúcleniu. Z uvedeného dôvodu bol 
stavebnik vyzvaný aby predložil stavebnému úradu požadované doklady 
1. projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovat' zakreslenie rastlého terénu, teraj Sieho stavu 

terénnych dprav a návrh dokončenia terénnych dprav v zmysle využitia predmetného dzeinia podra 
platnej dzemnoplánovacej dokumentácie. Projektová dokumentácia bude obsahovat' okrem iného 
aj zakreslenie jestvujdcich inžinierských sieti nachádzaidich sa v predmetnom dzemi (podzemné aj 
nadzemné) 

2. kladné stanoviská dotknutých orgánov ku konaniu podl'a § 88a stavebného zákona o nepovolených 
terénnych Apravách (pozemky medzi železničnou trat'ou, Čerŕiankou a verejnou dčelovou 
komunikáciou) 

• žSR OR Žilina 
• žSR GR Bratislava 
• MV a RR SR, sekcia železničnej dopravy, odbor dráhový stavebný Arad Bratislava 
3. kladné stanoviská jednotlivých správcov sieti ku konaniu podra § 88a stavebného zákona o 

nepovolených terénnych Apravách (správcovia sieti dotknutý nepovolenými terénnými Apravami, 
ktorý budA mat' jestvujíice siete zakreslené v projektovej dokumentácii) 

4. geotechnické posAdenie navrhovaných — konečných terénnych Aprav (nakollo Azemie má byt' 
využité na zástavbu, je potrebné, aby terénne Apravy boli dokončené tak, aby stabilita svahu 
umožovala zástavbu v zmysle Ĺizemného plánu mesta Čadca) 

Stavebnik stavebnému úradu doklady predložil, ale na základe preštudovania predloženej 
dokumentácie a doložených stanovisk, prislušný stavebný Arad skonštatoval, že podklady sú 
nepostačujAce k ukončeniu konania. 

Predložená projektová dokumentácia nezohradflovala vykonané terénne Apravy, ani 
nenavrhovala dokončenie vykonaných terénnych Aprav tak, aby došlo k využitiu územia v zmysle 
platnej územnoplánovacej dokumentácie v celom rozsahu priestorového usporiadania (predmetné 
navážky nebude možné zastavat' stavbami v zmysle platnej Azemnoplánovacej dokumentácie). 
Predložená dokumentácia bola vypracovaná na pozemkoch ku ktorN'im stavebnik nepreukázal 
vlastnicke, alebo iné právo, nebola vypracovaná na podklade kApie katastrálnej mapy, neboli 
zamerané požemky ktorých sa nepovolené terénne Apravy dotkli. 

Z uvedeného dôvodu stavebný Arad vyzval stavebnika na doloženie - prepracovanie projektovej 
dokumentácie, ktorá bude obsahovat' zakreslenie rastlého terénu, terajšieho stavu terénnych Aprav a 
návrh dokončenia terénnych Aprav aby boli terénne Apravy zabezpečené z hFadiska stability svahu a 
bolo možné v budAcnosti na nich realizovat' stavby, ktoré budil v súlade s územným plánom mesta 
Čadca. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné doložif stavebnému úradu geotechnické posAdenie 
vykonaných terénnych Aprav — aby bolo preukázané že nedôjde k zosuvu vykonaných terénnych Aprav,  
resp. navrhnilf zabezpečenie požadovaných sklonových pomerov. 

V projektovej dokumentácii mali byt' zakreslené jestvujíice inžinierské siete nachádzajíice sa 
v prédmetnom Azemi (podzemné aj nadzemné) a stavebrak mal požiadaf jednotlivých správcov sieti o 
vydanie stanoviska ku konaniu podra § 88a stavebného zákona o nepovolených terénnych Apravách. 
Stavebnik stavebnému úradu doložil stanoviská dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii, ako 
k povoleniu novej stavby (ako by sa terénne apravy mali len vykonávaf) a nie ku konaniu podra § 88a 
ods.1 stavebného zákona o nepovolených terénnych Apravách. 
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Stavebný úrad z uvedenao d6vodu vyzval stavebnika, na dolozenie stanovisk dotknutých 
orgánov, ku konaniu podra § 88a stavebnao zákona o nepovolených terénnych dpravách (pozemky 
medzi železničnou trat'ou, Čerfiankou a verejnou dčeloyou komunikáciou). Stavebný drad upozornil 
stavebnika, že k žiadostiam o záväzné stanoviská dotknutých orgánov je potrebné aby stavebnik 
predložil projektovd dokumentdciu, ktorá bude obsahovat' zakreslenie rastlao terénu, terajšieho stavu 
terénnych dprav a návrh dokončenia terénnych dprav v zmysle využitia predmetného územia k zmysle 
platnej fizemnopldnovacej dokumentácie. V projektovej dokumentdcii bud' zakreslené jestvujfice 
inžinierské siete nachddzajúce sa v predmetnom dzemi (podzemné aj nadzemné) - terénnymi dpravymi 
došlo k zasypaniu niektorých inžinierských sieti v predmetnej lokalite, z uvedenao dôvodu stavebnik 
predloži stanoviská správcov, či vykonaný stay terénnych dprav m6že byt' odsdhlasený v dodatočnom 
povoleni. 

Stavebnik doložil projektovd dokumentdciu ktorá nezachytávala v sdčasnej dobe vykonané 
terénne dpravy (projektová dokumentácia nie je v sdlade s vykonanými terénnými dpravami) 
Predložená projektová dokumentácia, zasahuje do pozemkov, ku ktorým stavebnik nepreukázal 
vlastnicke, alebo iné právo. Stavebta predložil vytyčovaci náčrt yypracovaný Jánom Markuliakom, 
ktorý zameral hranice jednotlivých pozemkov a nie zameranie pozemkov zasiahnutých pri vykonaných 
terénnych Apravách. 

Nakorko predložená projektová dokumentácia nezachytávala vykonané terénne dpravy a 
stanoviská dotknutých orgánov a správcov sieti boli nevyhovujfice pre ukončenie konania o 
dodatočnom povolenf terénnych dpray, stavebný Arad vyzval stavebnika na doloženie potrebnych 
podkladov, či terénne dpravy m6žu byt' dodatočne povolené v talcom stave, ako ich stavebnik vykonal, 
stavebný Arad konanie preru'sil. 

Stavebnik predložil stavebnému dradu stanovisko Ministerstve dopravy, výstayby a 
regiondlneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy a drah, odbor dráhový stavebný drad pod č.j. 
20986/2014/C342-SŽDD/50803 zo dŕia 20.08.2014 k dodatočnému stavebnému povoleniu spojenao 
s užívanim stavby, v ktorom je uvedené že vycláva salas na vykonanie činnosti v ochrannom pásme 
dray za určitých podmienok. 

Mestu Čadca je však známe, le v predmetnom územi je povolend stavba: „ŽSR — Modernizácia 
koridoru, štátna hranica ČR/SR — Čadca — Krdsno nad Kysucou (mimo), železničná tat" pre 
stavebnika ŽSR, Klemensová 8, 813 61 Bratislava (Mesto Čadca na predmetnú stavbu vydávalo 
dzemné rozhodnutie pod č.j. VD/2012/2854/Mu zo dŕia 31.08.2012, rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosf 17.10.2012). Následne stavebné konanie viedol prislušný povorujfici stavebný Arad — 
MDVaRR SR Bratislava. 

Stavebný objekt SO 08-33-02 Čadca — štátna hranica SR/ČR, cestný most na pristupovej 
komunikácif cez rieku Čiernanka z I/11 a s nim sdvisiace objekty (napojenie na cestu I/11) sú 
umiestnené na pozemkoch na ktorých pán Jozef Kondek zrealizoval nepovolené terénne dpravy. (žSR 
zapisali geometricky plán, k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov, mapa z portálu je prilohou 
tohoto listu). 

Z uvedenao d6vodu Mesto Čadca, požiadalo o vyjadrenie ŽSR a MDVaRR SR: 
• či je možné vykonané terénne Apravy dodatočne povolit' v takom stave, ako ich stavebnik vykonal 

aj napriek tomu, že v predmetnej lokalite je navrhovand stavba „ŽSR — Modemizácia koridoru. 
štátna hranica ČR/SR — Čadca — Krásno nad Kysucou (mimo), železničná tat" a ako nám bolo 
oznámené v sdčasnej dobe prebieha majetkoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých 
predmetnou stavbou na ktorých sa nachádzajd nepovolené terénne dpravy. 

Mestu Čadca boli doložené nové stanoviská na zalade ktorých bolo konštatované, že zo 
strany ŽSR nie je možné stalasif s dodatočným povolenim terénnych dpray.  
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Mesto Čadca na základe posúdenia všetkých stanovisk dotknutých orgánov rozhodlo tak ako je 
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia (rozhodnutie o odstráneni nepovolených terénnych úprav). 

Upozornenie: 
Náklady na odstránenie stavby terénnych apray znáša stavebnik. Stayebnik odstraťiovaných 

terénnych fipray zodpovedd za škodu vzniknutú na susedných staybdch alebo pozemku, pokiaF ju 
nevyvolal ich zdvadný stay. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu podra § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani mo2no podat' 
odvolanie v lehote 15 dnf odo dria 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 zneni je toto rozhodnutie 
preslannaterné súdom po vyčerpani riadnych opravných prostriedkov.h opravných prostriedkov. 

 

t•>. MV G URA 
prim tor mesta 

Dorn& sa: 
tčastniei konania 
1. Jozef Kondek, A.Hlinku súp. č. 16, 022 01 Čadca 
2. Slovenská správa ciest, Investična výstavba a správa ciest, M. Rázusa súp. 6. 104, 010 01 Žilina 
3. Železnice Slovenskej republiky, Odbor expertizy, Klemensova sap. 6. 8, 813 61 Bratislava 

Nakollo sa jedná o rozsiahle územie s vellým počtom účastnikov konania, týmto sa 
rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podra § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani. 
Rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci. 

Dotknuté orpiny 
4. Ministerstvo dopravy, výstayby a regiondlneho rozvoja SR. Sekcia železničnej doprayy, odbor 
dráhový, stavebný úrad, Námestie Slobody súp. č. 6, 810 05 Bratislava 
5. Okresné riaditerstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. č. 4, 022 01 
Čadca 
6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o žiyotné prostredie. Horná súp. 6. 2483, 022 01 Čadca 
7. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca 
8. Regionálny úrad verejneho zdravotnictva. Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca 
9. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.. Bôrická cesta slap. č. 1960, 010 57 žilina 
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodia stredného Váhu I., 020 01 Nimnica 
11. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke slap. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
12. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditerstvo Žilina, 1. mája sap. č. 34, 010 01 Žilina 
13. Železnice Slovenskej republiky, Odbor expertizy, Klemensova súp. 6. 8, 813 61 Bratislava 
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Toto rozhodnutie must byt' vyvesené po dobu 15 dnf spôsobom v mieste obvyklom, (kle 
deň  lehoty vyvesenia je dflom doručenia. 

VYVESENÉ, IDŇA• 	 1g  	ZVESENt DŇA. 	  
-- ; . e 
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Pečiatka a po ts orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 
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