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MESTO Č ADCA 
Nimestie slobody 30, 022 01 Čadca 

Č. j.: VD/1872/2019/Mu 	 V Čadci dim 07.08.2019 

OZNAMENIE 
0 PODANOM ODVOLANi 

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušnY podl'a § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný 
zákon"), na základe žiadosti o dodatočné povolenie stavby, pre stavebnika 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
ktorého zastupuje MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca, 

vydal dria 04.07.2019 rozhodnutie o dodatočnom povoleni zmeny stavby pod č.sp. VD/1872/2019/Mu 
na stavbu: 

10323 - Čadca - KSrčerka - Rozširenie NNk 

(dalej len ''stavba") na pozemkoch p.č. CKN 12501, 12401/2, 13470/1, 13470/2, 13468/56, 3156/2, 
3156/3, 3157/7 v k.ú. Čadca (podra dokumentdcie skutočného vyhotovenia stavby) v katastrálnom 
územi Čadca (liniová stavba). Proti tomuto rozhodnutiu podal 

Jozef Juriš, U Hluška — Kýčerka 2487, 022 01 Čadca 

v zákonnej lehote odvolanie. K6pia tohto odvolania je priložená v prilohe. 

Vychádzajúc z uvedených skutočnosti, Mesto Čadca v súlade s § 56 zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konanf v platnom zneni, upovedomuje ostatných účastnfkov konania o obsahu podaneho 
odvolania a zároveŕi ich vyzyva, aby sa k nemu vyjadrili najneskôr do 7 dial odo dňa doručenia 
tohto oznámenia.  

Priloha: 
• k6pia odvolania 
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Dorn& sa: 
tčastníci konania 
I. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke sitp. 6. 2927/8, 010 47 Žilina 
2. MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz súp. č. 3008, 022 01 Čadca 
3. Ing. Vladimir Krčmárek, Skalité sap. č. 1014, 023 14 Skalité — projektant 

• vlastnici stavieb a pozemkov, ktorych vlastnicke alebo iné práva môžu byt' stavbou priamo 
dotknuté - nakorko sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 69 ods.2 stavebného zákona sa 
rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou. 

• vlastníci susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnicke alebo ine práva môžu byt' stavbou 
dotIcnute - nakorko sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 69 ods. 2 stavebneho zákona sa 
rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou. 

Toto oznámenie must byt' vyvesene po dobu 15 dni spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň  
lehoty vyvesenia je dŕiom doručenia. 

VYVESENt IAA.  	g-  -20 	ZVESENt DNA: 	  

MESTO 61,DCA  
-61. 

• • • 

Pečiatka a odpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 	Bankové spojenie: VĹJB, a.s., Čadca E-mail: sekretariatrajmestocadca.sk  
Fax: 041/4302218 	DIČ: 2020552974 	Č. 6.: 7224-322/0200 	Internet: "ww.rnestocadca.sk  
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01 



Jozef Juriš, U Hluška — Kýčerka E. 2487, 002 01 Čadca 

rvIESTSK`;' 

54Y-Sr AM 	 Mesto Čadca 

Doglo 	
Mestský úrad v &rid 

20 .07, 2019 
Oddelenie VĹIPSPaD 

Prflohy:  4--  I likl. znak: 	Referent 	 Námestie slobody 30 

6($10 spisu: 	kf rt, /Lc   c) 	/17  0/41„  y 	022 01 Čadca 

Č. j. : VD/1872/2019/Mu 

Vec: Odvolanie na dodatočné povolenie zmeny stavby 

Vyššie menovany podávam v zákonom stanovanej lehote odvolanie voči rozhodnutiu 

VD/1872/2019/Mu. Svoje odvolanie zdôvodňujem takto: 

Už v samostatnom rozhodnutí boll porušené moje vlastnícke práva, ktoré sú 

garantované ústavou SR a to tým, že ml nebolo riadne doručené teraz právoplatné 

rozhodnutie VD/3512/2018MU. 

V dodatočnom povolení zmeny stavby neboli zverejnené kompletné informácie zo 

zápisnice dňa 21.06.2019 z priebehu konania o dodatočnom povolení stavby 10323 Čadca — 

Kýčerka-Rozšírenie NNK, za prítomnosti stavebného úradu, pani Anny Strakovej. 

V rozhodnutí o námietkach účastníkov konania bola zamIčaná veta: „Kábel bol na 

stIčasné miesto uložený na základe rozhodnutia mesta, ktorému bola predložená 

neoverená projektová dokurnentácia." 

Odôvodnenie rozhodnutia sa opiera o nezákonné tvrdenia, a to z toho dôvodu, že 

parcela CKN 13470/2 nie je vysporiadané a teda nie je evidované na liste vlastníctva. 

Spoluvlastníkom predmetnej nehnuternosti som ja v štvrtinovom podiele v stave EKN. 

Podra zákonov som spolumajiterom parcely EKN č. 2896 orná pôda o výmere 309 

toto vlastníctvo je jednoznačne preukázaterné na liste vlastníctva č. 7686 katastrálneho 

územia Mesta Čadce. Aj napriek tomu, že stavitel' vedie Iíniovú stavbu je povinný dodaf 

stáhlas všetkých spoluvlastníkov pozemkov cez ktortá sa realizuje líniové stavba. 

Odôvodnenie sa opiera o nesprávne uvedené ustanovenia zákona, kedle predmetné 

pozemky nikdy nepatrili do správy mesta alebo VI.JC a usadením predmetných panelových 

kociek resp. vytvorenie zastavanej cesty vznikla čierna stavba. Miestna komunikácia sa 

nenachádza na p.č. CKN 13470/2 v k.ú. Čadca, ale na pozemku p.č. CKN 13468/56 v k.ú. 

Čadca, na ktorej bola dodatočne povolená čierna stavba v extraviláne obce. 

Rozhodnutie si protirečí, ked' v odôvodení sa tvrdí, že predmetná panelová cesta, 

ktoré je neoprávnene poloežená na našom pozemku je v správe Mesta Čadca, ked'Mesto 
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Čadca predmetnú cestu vôbec neudržiava a nemá záujem ani tieto pozemky vysporiadaf, aj 

napriek tomu, že v extraviláne vydáva stavebné povolenia na pornohospodársku 

Aj napriek oznámeniu, že predmetná realizácia líniovej stavby sa vykonávala na 

demo, Mesto Čadca nezabránilo stavebníkovi v realizácii stavby, na ktorú nemali 

právoplatné povolenie a zároveň  som na tento problém upozorňoval Mesto Čadca. Mesto 

Čadca dodatočne povol'uje čierne stavby bez súhlasu vlastnikov EKN pozemkov. 

Firma MIRACI elektro plus, s.r.o. Podzávoz 3008, 022 01 Čadca, v zastúpení p. 

Cisárikom, ma nepožiadala o vykonanie stavby na pozemku CKN 13469/9 v k.ú. Čadca, len mi 

poslala list zo dňa 24.11.2018 (k6piu prikladám v prílohe), v ktorom sa nachádzajú 

nepravdivé informácie "Spoločnosf Stredoslovenská distributná, a.s. ,Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina, v zastúpení MIRACI elektro plus, s.r.o. Podzávoz 3008, 022 01 Čadca ako 

stavebník a tiež investor bude realizovaf na základe stavebného povolenia č.j.: 

VD/3512/2018MU zo dňa 11.09.2018 a zmenou v súlade s vyjadrením Mesta Čadca č. 

VD/2224/2018/MU č. zázn. VD/19160/2018Mu zo dňa 03.05.2018: 10323 Čadca — Kýčerka - 

Rogírenie NNK". 

V torn čase nebola vydaná žiadna zmena s vyjadrením Mesta Čadca. 

Neboli dodriand podmienky stavebného povolenia: 

Stavebné povolenie, na ktoré sa odvolávate č. j. : VD/3512/2018/Mu vydané mestom 

Čadca, Vám určuje záväzné podmienky pre umiestnenie a uskutočnenie stavby a pod bodom 

č. 2: „Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným 

úradom v spojenom územnom a stavebnom konaní. Pripadné zmeny nesmú byf vykonané 

bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu." 

Stavebné povolenie, na ktoré sa odvolávate č. j. : VD/3512/2018/Mu vydané mestom 

Čadca, Vám určuje záväzné podmienky pre umiestnenie a uskutočnenie stavby a pod bodom 

Č. 20: „Stavebnými prácami nezasahovaf do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom 

dotknutých stavbou bez súhlasu ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovaf práva 

a právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania." Vyplýva Vám to i zo zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) § 58 ods. 2: 

„Stavebník musí preukázaf, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo 

podra § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadif na ňom požadovanú staybu. 

Stavebnik yýznamnej investície, diarnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy 

preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podra § 139 ods. 1 

pred vydaním stavebného povolenia. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom 

konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene." 

Stavebné povolenie, na ktoré sa odvolávate Č. j. : VD/3512/2018/Mu vydané mestom 

Čadca, Vám určuje záväzné podmienky pre umiestnenie a uskutočnenie stavby a pod bodom 

č. 21: „Po ukončení stavby je stavebnik povinný pozemky dotknuté stavbou uviesf do 

pôvodného stavu a prípadne vzniknute škody uhradit vlastníkom resp. užívatelbm podra 

vš'eobecných predpisov o náhrade škody." 
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Na základ týchto skutočností podávam odvolanie voči rozhodnutiu v celom rozsahu, 

tak aby nariadený orgán zrušil napadnuté rozhodnutie. 

S pozdravom 

Jazef Juriš 

V tadci dria 25.7.2019 
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iMIRAC1 
• elektro p i u s, s.r.o.. Podzhvoz 3008 022 01 dadca 

Juriš Jozef 
U Illu§ka 2487 
022 01 tadca 

'Yee: Oznamovacia povinnosť. 

Spoločnosť  Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 
v zastiipeni MERACT elektro plus, s.r.o. Podzávoz 3008, 022 01 Čadca ako stavebnik 
a taktiel investor bude realizovaf na základe stavebného povolenia 	VD/3512/2018/Mu 
zo dfia: 11.09.2018 a zmenou v sálade s vyjadrenim Mesta Čadca Č. VD/2224/2018/Mu 
Č. zázfi. VD/19160/2018/Mu zo dfia 03.05.2018: 

„10323 aclea - Kýčerka — Rozgirenie NNK" 

Popis 	výkopové price a monta nového NN kábla od 15.12.2018. 

Parcelné čislo: KN „E" 2896 

S pozdravom 
MŇRACÝ eitro plus, S.r.i). 

Pedz:voz 300S, 
922.0 

Pavel Cisarik 
konater 

36404781 
	

tel: 041/4333763 
iČ  DPH: SK2020136217 

	
fax: 041/4333764 

Bankov6 spojenie: ČSOB, a. S. dadca 
	

mobil:090832031 
&sit) tičtu: 4000780316/7500 

	
e-mail: pavol.cisarik@mir_pci.sk  

IBAN: SK57 7500 0000 0040 0078 0316 
Spolanosije zapisani v OR OS tilina, Oddiel Sro, vloika Z. 13499/1. 
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