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ROZHODNUTIE
O DODATOČNOM POVQ.LENÍ STAVBY
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Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. v platnom znení
(stavebný zákon), obdržalo žiadosť na povolenie stavby: "Terénne úpravy" na pozemkoch p.č. CKN
lO 617/1,10618/1,10619/1 v k.ú. Čadca' '"

Mesto Čadca vykonalo miestnu obhliadku na ktorej bolo zistené, že so stavbou: "Terénne
úpravy" umiestnenou na pozemkoch p.č. CKN 10 617/1, 10618/1, 10619/1 v k. Ú. Čadca už bolo začaté
bez vydania príslušného povolenia stavebného úradu. Z uvedeného dôvodu Mesto Čadca zahájilo
konanie podľa § 88a) ods. 1 stavebného zákona o nepovolenej stavbe: "Terénne úpravy" na pozemkoch
p.č.CKN 10617/1, 10618/1, 10619/1 vk.ú.Čadca.

Stavebný úrad na základe výsledkov konania rozhodol takto:
Stavba:

"Terénne úpravy"

na pozemkoch p.č. CKN 10617/1, 10618/1, 10619/1 v k.ú. Čadca sa podľa § 88a) ods. 4
stavebného zákona

dodatočne povol'uje ....,.

Popis stavby:
Stavebník zrealizoval na predmetných pozemkoch' terénneúpravy. Terénne úpravy sa dotkli

pozemkov CKN 10 61711, 10618/1, 10619/1 v k. Ú. Čadca. Došlo k zrovnaniu pozemkov a vytvoreni u
lepších podmienok na ich ďalšie využitie. V skutkovom stave boli pozemky svahovité s miernou
medzou, prechádzajúcou stredom pozemku p.č. CKN 10618/1 v pozdlžnorn smere. Úpravou pozemku
10618/1 vznikli dve medze, medzi ktorými je rovina určená na ďalšie využitie. Úpravou terénu sa
vybudoval aj vjazd na pozemok. Plošnú a objemovú bilancia: plocha odkopávok cca 605m2

, objem
vykopanej zeminy cca 800 nr' , plocha násypu cca 906 m2

, objem nasypanej zeminy cca 800 ml .
Všetka vyťažená zemina sa použila na stavenisku na vytvorenie násypu, nedošlo k odvozu žiadnej
zeminy.

Podmienky pre nové využitie pozemkov:

1. Pozemky budú využívané jako menej vhodná poľnohospodárska pôda.
2. V prípade využitia na stavebné účely je potrebné požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie

rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov vznesené žiadne
námietky ani pripomienky.
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-. 'ba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
hválenou uznesením mestského zastupitel'stva č, 96/2007 na zasadnutí dňa 27,07,2007.

ODÔVODNENIE

. ie to Čadca, ako príslušn)! stavebn)' úrad, podľa ~ 117 zákona Č. 50/1976 Zb, o územnom
. 0\ aní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení, na základe telefonického podnetu

r: ámilo listom zo dňa 29.05,2012, že vykoná v zmysle § - u 98 stavebného zákona štátny stavebn)!
íohľad dňa 13,06.2012 na nepovolených terénnych úpravách na pozemkoch p.č. CKN 10 6 17/1,
. O 618/1, 10 6 19/ I v k, ú, Čadca.

Mesto Čadca vykonalo miestnu obhliadku na ktbr~j 8ôró' zišt~:ri;é, že so stavbou terénnych úprav
na pozemkoch p.č. CKN 10617/1. 10618/1. 10619/1 v k.ú. Čadca už bolo začaté bez vydania
pri lušného povolenia stavebného úradu.Na základe zistených skutočností Mesto Čadca. ako príslušný
stavebný úrad zahájilo konanie podľa ~ 88a ods, I stavebného zákona o nepovolených terénnych
úpravách.

Na základe uvedených skutočností Mesto Čadca vyzvalo 'stavebníka: Jozef Letko. Kollárová
2665/26, 022 Ó l Čadca, aby v lehote do 31,08,2012 predložil doklady otom, že dodatočné povolenie
terénnych úprav nie je v rozpore S verejnými záujmami chráneným: týmto zákonom a osobitnými
predpismi. Z uvedeného dôvodu bol stavebník povinný v lehote do 31,08,2012 predložiť Mestu
Čadca požadované doklady. Stavebník bol upozornený. že v prípade, že požadované doklady
v stanovenej lehote nepredloží, alebo sa na. ich podklade preukáže rozpor terénnych úprav s verejným
záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby - terénnych úprav v zmysle § 88a ods.2
stavebného zákona,

Mestu Čadca, ako príslušnému stavebnému úradu podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení boli dňa 30.08.2012, 01.10.2012,
14.12.2012,31.05.2013 doručené žiadosti o predlženie termínu na doloženie dokladov ku konaniu
podľa § 88a ods. I stavebného zákona o nepovolených terénnych úpravách na pozemkoch p.č. CKN
10617/1. 10618/1. 10619/1 v k.u. Čadca. Mesto Čadca žiadosti o predlženie termínu
posúdilo a vyhovelo, pričom stanovilo nov)' termín na doloženie dokladov

Stavebník doručil žiadosť o vydanie dodatočného rozhodnutia o povolení terénnych úpravách
na pozemkoch p.č. CKN 1061711, la 618/1,10619/.1 v k~ú. Č~dca a zároveň požadované doklady.
Nakol'ko boli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre vydanie dodatočného
povolenia terénnych úprav, stavebný úrad na ich podklade konštatoval, že dodatočné povolenie stavby
nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenýrni týmto zákonom a osobitnými predpismi. Mesto
Čadca oznámilo pokračovanie v konaní a súčasne na prerokovanie žiadosti nariadilo ústne konanie
spojené s miestnym zisťovaním na dňa 09.10.201'3.

Účastníci konania a dotknuté orgány mohli nahliadnuť do podkladov na tunajšom úrade počas
úradných dní, najneskôr pri ústnom konaní. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky
uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliaclne. Podl'a § 42 ods. 4 stavebného zákona
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Pozemky p.č. CKN 10616/1, 10629, 10628, 10627 v k.ú. Čadca nie sú zapísané na LV.
Vzhľadom na to sa známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemkov p.č. CKN 10 616/1, 10629,
10628, 10627 v k.ú. Čadca konanie oznámilo formou verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č.
7111967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie o začatí konania bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli Mestského úradu v Čadci.
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Stavebník dňa 04.04.2014 predložil stanovisko Okresného úradu Čadca, odboru pozemkového a
lesného, ktorý konštatoval, že pozemok na základe predložených dokladov a uvedených skutočností
môže byť aj naďalej využívaný ako menej vhodná pol'nohospodárska pôda.

Nakol'ko boli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre vydanie dodatočného
povolenia stavby, stavebný úrad na ich podklade konštatoval. že dodatočné povolenie stavby nie je
v rozpore s verejnými záujmami chránenýrni týmto zákonom a osobitnými predpismi.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil žiadosť o dodatočné stavebné povolenie z hľadísk
uvedených v § 88 a), § 58 -- 66 stavebnéhdzákona.. p.ré},ed.iiáJjq z účastníkmi konania a zistil, že
uskutočnením ani jej užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti.tani neprimerane obmedzené. alebo
ohrozené práva a oprávnené . záujmy účastnikov konania. Stavebn) úrad v priebehu konania
o dodatočnom povolení nezistil dôvody. ktoré by bránili vydaniu dodatočného povolenia stavby.
Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Stavba nie je v kolízii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č ..9.6/2007 ;na zasadnutí dňa 27.07.2007.

. ~,..;.~.~!.;". .

POUČENIE

Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP,. stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 O1 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa zákona
Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

Doručí sa:

Účastníci konania
l. .Iozef Letko, .I.Kollára súp. Č. 2665/26.022 O I Čadca
2. Anna Červená, Drahošanka 2087, 022 O I Čadca
3. Mária Hladova, Drahošanka 673, 022 O I Čadca
4. Veronika Chovancová, ul. Okružná 689/5, Čadca
5. Ondrej Chovanec, ul. Okružná 689/5. Čadca
6 . Ján Kašík, Mierová 2162/6, 022 O 1 Čadca
7. MUDr. Marta Kašíková, ul. Komenského 133/6,022 O 1 Čadca
8. Dávid Škorvánek, Drahošanka 2087. Čadca
9. známi a neznámi vlastníci pozemkov parc.č, CKN 1429917.14316/4,14316/1 v k.ú. Čadca

Ostatným účastníkom konania - známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemku p.č. CKN 10629,
10628, 10627, 1061611_ v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu IS ciní na úradnej
tabuli Mestského úradu v Čadci.
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Dotknuté orgány
9. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 O l Čadca
la. Okresn)! úrad Čadca, pozemkový' a lesný odbor, Palárikova súp, Č. 95, 022 O l Čadca

Toto rozhodnutie musí byt' vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

.s:

VYVESENÉ DŇA: !.J.. ..{ ..l.~."(/ ZVESENÉ DŇA: .

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Ll.. II sprúvnych poplatkoch v mení ncskoršich predpisov položky 62 písm. il ods. 4 vo

v 'škc 6.S0'€ bol za latený,
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Fax: 041/430221R OIC: 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: 1-I'\\'\·\.mcslOcadca.sk

Adresa: Mestsk)' úrad Čadca. Námestie slobod) 3U. I'S(> 022 OI


