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príslušný špeciálny stavebný úrad podl'a §3a zákona Č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení Vy ve.Oj \
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len "zákon ·č~ -135/Hr6J- .Zb.") _preskúmal žiadosť o predÍženie
predčasného užívania objektu stavby SO 101-00 Preložka cesty 1111 v rámci stavby" Čadca - obchvat,
preložka cesta 1/11 ", ktorú pod čA634/2015/6361115816 zo dňa 25.05.2015 podala Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M.Rázusa 104/A, 010 Ol Žilina a vydáva toto rozhodnutie, ktorým

Číslo : OU-ZA-OCDPK-2015/022017/9fBIL
Stupeň dôvernosti: verejné

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

vyzýva

žiadateľa, aby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohtotrozhodnutia v zmysle ustaanovení §19, ods.3
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 71/1967 Zb.")
predložil správnemu orgánu nasledovné doklady:
l. Záväzné stanovisko so stanovením konečného termínu splnenia. podmienok daných rozhodnutím

č.OU-ZA-OCDPK-2014/0232601ll2/BIL (t.zn. predovšetkým definitívny termín realizácie protihlukových
opatrení - výmeny okien s vetracími štrbinami - na rodinnom dome p. Kondekovej).

2. Interný doklad o zaradení uvedenej investície do plánu investičných akcií na rok 20 15 (druhopis resp.
fotokópia).

Upozorňujeme Vás, že v prípade zaradenia uvedenej investície do realizačných plánov až na budúci
rok zaháj i stavebný úrad konanie vo veci uloženia pokuty podľa §-u 106, ods. 3, písm. d) zákona
č.50/1976Zb. o územnom plánoaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií do predloženia uvedených
dokladov podľa § 29, ods. 1 zákona Č. 7111967 Zb.

prerušuje

správne konanie vo vveci predÍženia termínu predčasného užívania stavebného objektu SO 101-00 Preložka
cesty 1/11 v rámci stavby" Čadca - obchvat, preložka cesta Jill ". Pokiaľ žiadatel' v určenej lehote žiadosť
o požadované doklady nedoplní, bude správne konanie zastavené.

Odôvodnenie

Stavebník, Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina podala dňa 01.06.2015
pod Č. 4634/2015/6461/15816 žiadosť o predÍženie predčasného užívania objektu stavby SO 101-00 Preložka
cesty 1111v rámci stavby" Čadca - obchvat, preložka cesta 1111 " z dôvodu prípravy návrhu a následnej
realizácie potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť hladiny hluku odpovedajúce platnej legislatíve. Stavebník
bol rozhodnutím č.OU-ZA-OCDPK-2014/023260//l2/BIL z 23.09.2014 zaviazaný počas trvania predčasného
užívania hlavného stavebného objektu (SO 101-00) vykonať meranie imisií hluku a na základe vyhodnotenia
výsledkov (v prípade potreby v zmysle stanoviska RÚVZ Čadca a po prerokovaní s vlastníkmi dotknutých
nehnuteľností) zabezpečiť dodatočné protihlukové opatrenia.

Predmetom konania (vo veci predÍženia termínu ukončenia stavby resp. predčasného užívania objektu
SO 101-00) bolo preskúmať stav plnenia podmienok rozhodnutia tunajšieho úradu Č. OU-ZA-OCDPK-
20 14/02326011 2/BIL z 23.09.2014, ktorým bolo O.i. povolené predčasné užívanie objektu SO 101-00 (okrem
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odstránenia nedorobkov vo vzťahu napr. k firme Joko a syn, predovšetkým realizovať meranie hluku
a následne zabezpečiť potrebné protihlukové opatrenia). Stavebník bol vyzvaný predložiť k ústnemu konaniu
hodnoverné doklady o všetkom, čo vo veci zabezpečenia potrebných opatrení s cieľom dosiahnuť hladiny
hluku odpovedajúce platnej legislatíve doteraz vykonal a predložiť oprávnené dôvody nesplnenia vyššie
uvedenej podmienky kolaudačného rozhodnutia.

Ešte pred dňom ústneho konania predložila firma Jozef Kondek - JOKO a syn písomnú urgenciu,
v ktorej upozorňuje na nesplnenie podmienok užívacieho povolenia a zároveň predložil dobrozdanie -
fotodokumentáciu porúch vzniknutých počas výstavby preložky cesty Illl z 28.5.2015. Stavebník poukázal na
skutočnosť, že fotodokumentácia porúch je realizovaná po takmer rokuod odovzdania stavby do užívania,
čím spochybňuje spojitosť ich vzniku s vplyvmi predmetnej stavby. Zároveň predložil pasportizáciu objektov
JOKO a syn z novembra 2011 pričom v porovnaní so stavom z roku 2014 nevykazujú zmeny (foto z roku
2015 preukazuje určitý posun, stavebné práce už vtedy neprebiehali). Do úvahy môžu prichádzať rovnako tak
vplyvy od priľahlej železničnej trate. Zástupcovi spoločnosti (p. Jozefovi Hudecovi) bolo okamžite po
konaní zaslané zhodnotenie stavu porúch objektu na parcele č.481l spracované spoločnosťou lNSET, ktorá
tiež spracovával a pasportizáciu objektov v roku 2011 (pred. zahájenfm stavebných prác). Ako sa uvádza
v správe táto nijakým spôsobom nenahrádza statický posudok 'c(st~tickLJanalýzu. Slúži výhradne ako podklad
pre prípadné mimosúdne či súdne vyrovnanie, resp. ako podklad pre súdneho znalca či poisťovňu. Na konaní
bol tiež odovzdaný manuál užívania brány spracovaný a deklarovaný výrobcom.

Ústna námietka pána Pavúka, majitel'a nehnuteľnosti na ul. Kukučínova (namietal, že nemá
zrealizovaný vjazd na pozemok) sa ukázala vo vzťahu k tomuto konaniu ako bezpredmetná, nakoľko táto
súvisí so stavebným objektom SO 106-05 Cesta a chodníky resp. SO 106-00 Odbočka na Kukučínovu ulicu,
ktoré povoľovalo a následne kolaudovalo Mesto ·Čadca.

Rovnako pred konaním (dňa 30.06.2015) predložila písomne svoje námietky aj pani Ľudmila
Kondeková, vlastníčka domu č.9 na ul.A.Hlinku v Čadci, kde opakovane poukazuje svoj nesúhlas so stavbou
preložky s jej dopadmi na predmetnú nehnuteľnosť s tým, že žiada odkúpenie domu tak, ako to podľa jej
názoru bolo ponúkané pred jej zahájením Ge potrebné zdôrazniť, že pôvodná maj iteľka RD v tom čase s týmto
zásadne nesúhlasila). Vo vzťahu k potrebným protihlukovým opatreniam uvádza, že jej spočiatku boli bola
ponúknutá výmena dvojitých okien za akustické okná s prevetrávacími štrbinami. Nakoľko sa ponuka týkala
výlučne okien obytných častí domu priľahlých k ceste 1/11B požadovala majiteľka výmenu všetkých okien.

Stavebný úrad na základe vyhodnotenia výsledkov predmetného konania konštatuje, že stavebník
nepristúpil k plneniu podmienky zabezpečenia protihlukových opatrení na RD p.Kondekovej (bol stanovený
do 31.mája 2015) s dostatočnou vážnosťou, ktorá by odpovedala faktu, že podmienka týkaj úca sa riešenia,
objektivizácie hluku na stavbou dotknutých objektoch figurovala už v územnom rozhodnutí, ktoré bolo
vydané v roku 2005. RÚVZ v Čadci stanoviskom č.HŽP-3597/2007 zo 04.0l.2008 k predloženej hlukovej
štúdii zdôraznil nevyhnutnosť zosilnenia akustickej účinnosti obvodové ho plášťa výmenou okien s fasádnou
vetracou mriežkou tak, aby boli dodržané prípustné hodnoty hluku vo vnútornom priestore obytných
miestností. To znamená, že s riešením tohto problému bolo možné a potrebné uvažovať takmer desať rokov.
Konštatujeme tak, že v záujme riešenia tohto problému nevykonal stavebník prakticky nič a to aj napriek
urgenciám tunajšieho úradu o tom, že sa blíži termín predčasného užívania (bolo povolené do 3l.05 .20 15).
Stavebník alibisticky zvolal na 23.06.2015 rokovanie v tejto veci, na ktorom ako riešenie problému navrhol na
RD p.Kondekovej zrealizovať montáž prevetrávacích mriežok (namiesto vyššie uvedených akustických
okien, ktoré údajne majiteľka odmietla - ako sa neskôr ukázalo, nesúhlasila len so stanoveným počtom okien
na výmenu). Stavebník tak na konaní pochopiteľne nebol schopný (napriek tomu, že bol k tomu osobitne
vyzvan ý) predložiť relevantné dôvody, ktoré ho nejakým spôsobom oprávňujú či odôvodňujú k žiadosti
o predÍženie termínu predčasného užívania hlavného stavebného objektu predmetnej stavby.
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Žiadost' o predÍženie užívacieho povolenia po toľkých rokoch nečinnosti s tým, že riešenie
desaťročnej podmienky "zaradíme do plánu verejného obstarávania" tak považujeme za nedôvodnú a
nekompetentnú.

Špeciálny stavebný úrad preto prerušil konanie v predmetnej veci a vyzval stavebníka, aby stanovil
záväzný a konečný termín splnenia podmienok daných rozhodnutím č. OU-ZA-OCDPK-
2014/023260//12/BIL z 23.09.2014, predovšetkým realizácie protihlukových opatrení (výmeny okien na
rodinnom dome p. Kondekovej). Zároveň bol stavebník upozornený, že ak má táto investícia byť predmetom
budúcoročných finančných plánov zaháji stavebný úrad konanie .o.uložení pokuty podľa §-u 106, ods. 3,
písm. d) stavebného zákona s následným uzavretímncvozrealizóvanéj prei(jŽky.

• • >, .' :~... '.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa §29 ods. 3zák~na č. 7111967Z.b. o správnom konaní nemožno
odvolať. .

EIIYg. Marián Vranka
vedúci odboru

Doručuje sa :

1. SSC IVSC Žilina, M.Rázusa 104/A, 010 Ol Žilina
2. Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
3. Mestský úrad Čadca, Nám.Slobody 30,02227 Čadca
4. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického lIB, 811 06 Bratislava
5. KondekJozef, Pribinova 16,022 Ol Čadca
6. Kondeková Ľudmila, ul. A. Hlinku 9, 022 Ol Čadca
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova č. 1156, 022 Ol Č a d c a
8. Okresný úrad Čadca, odbor ŽP, Horná 2483,022 Ol Čadca
9. OR PZ SR ODI Čadca, Palárikova 977/25, 022 13Čadca

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
o správnom konaní verejnou vyhláškou vyvesením rozhodnutia na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci po
dobu 15 dní.
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