
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Odbor výstavby a bytovej politiky
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Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len "OU Zilina -
OVBľ") ako príslušný odvolací orgán podľa § 4 písm. b) zákona Č. 608/2003 Z.z. o štátnej
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a ozmene a doplnení zákona Č.

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom'rporiadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Stavebný zákon") o odvolaní účastníčky konania: Marty
Ivorovej, bytom Kríková Č. 7, 821 07 Bratislava, podanom proti rozhodnutiu mesta Čadca pod
č.j.: VD/6850/2015IMu zo dňa 08.04.2016, ktorým navrhovateľovi Ing. Danielovi Cechovi,
bytom Mierova Č. 1742, 022 01 Čadca v územnom konaní umiestnilo stavbu: "Zmena stavby
súp.č. 78 - nadstavba bytovej jednotky a prístavba skladových priestorov" na pozemku v k.ú.:
Čadca, parc. č.: 620/1,620/2,621,62211,622/2 KN-C, takto

rozhodol:

podľa ust. § 59 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Správny poriadok") rozhodnutie mesta Čadca pod č.j.:
VD/6850/2015/Mu zo dňa 08.04.2016

zrušuje-

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

Odôvodnenie

Ing. Daniel Cech, bytom Mierova Č. 1742, 022 01 Čadca (ďalej len "Navrhovatel"')
podal dňa 28.10.2015 na meste Čadca ako vecne a miestne príslušnom stavebnom úrade
(ďalej len "Stavebný úrad") návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
"Zmena jestvujúceho objektu so súp.č.: 77, 78 s vytvorením samostatnej bytovej jednotky
a prístavba skladových priestorov", na pozemku v k.ú.: Čadca, parc. č.: 620/1 a 621 KN-C.

Na základe podaného návrhu Stavebný úrad listom zo dňa 02.12.2015 oznámil
dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania začatie územného konania
o umiestnení stavby a vo veci nariadil na deň 21.12.2015 ústne pojednávanie. V oznámení
Stavebný úrad poučil účastníkov konania o tom, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr
na ústnom pojednávaní, inak nebude na ne prihliadnuté. Taktiež uviedol, že na pripomienky
a námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní
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územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona nebude prihliadať.
Do času ústneho pojednávania, ktorého sa zúčastnil len Navrhovateľ, neboli zo strany

účastníkov konania doručené žiadne námietky.

Dňa 22.01.2016 boli Stavebnému úradu po uskutočnenom ústnom pojednávaní
doručené písomné námietky účastníčky konania Marty Ivorovej, bytom Kríková č. 7, 821 07
Bratislava (ďalej len "Odvolateľka"), ktorými okrem iného namietala porušenie zo strany
Navrhovateľa ust. § 4 a § 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavbyužívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len ;,Vyhlášká~Č"..53.212.0Q~Z.z.") a vyslovila nesúhlas
s predloženým návrhom., ,:'~'

Stavebný úrad dňa 08.04.2016 vydal rozhodnutie vo výroku uvedené, ktorým
Navrhovateľovi územne umiestnil stavbu: "Zmena stavby súp.č. 78 - nadstavba bytovej
jednotky a prístavba skladových priestorov" na-pozemku v k.ú.: Čadca-parc. č.: 620/1,620/2,
621, 622/1, 622/2 KN-C. Stavebný úrad sa napriek ..tomu, že námietky boli Odvolateľkou
doručené až po ústnom pojednávaní, týmito v odôvodnení zaoberal a zamietol ich v plnom
rozsahu.

V zákonom stanovenej lehote, dňa 05.05.2016, podala Odvolateľka proti takto
vydanému rozhodnutiu písomné odvolanie, v ktorom okrem iného uviedla, že:
1. vo výroku rozhodnutia chýba uvedenie právneho predpisu, podľa ktorého bolo

rozhodnutie v správnom konaní vydané - § 47 Správneho poriadku,
2. Stavebný úrad vo veci rozhodol podľa § 39 a 39a Stavebného zákona. Podľa § 39a ods. 1

Stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok,
umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa
požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie
stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.

3. Podľa § 4 ods. 1 písm. b) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
(ďalej len "Vyhláška č. 453/2000 Z.z.") územné rozhodnutie obsahuje okrem
všeobecných náležitostí (§ 47 Správneho poriadku) druh; účel a stručný opis predmetu
územného rozhodnutia.
Vo výroku rozhodnutia o umiestnení stavby chýbajú údaje:
- podľa akej situácie, akou oprávnenou osobou vypracovanej, ktorá je neoddeliteľnou

súčasťou rozhodnutia, je stavba umiestnená,
- v situácii nie je vyznačené pôdorysné umiestnenie stavby, tzn. vyznačenie odstupov od

spoločných hraníc susedných pozemkov a vyznačenie vzájomných odstupov
posudzovaných susedných stavieb,

- druh stavby podľa Stavebného zákona,
- účel stavby podľa Stavebného zákona,
- urbanistické a architektonické podmienky,
- dopravné napojenie stavby a riešenie statickej dopravy,

4. Stavebný úrad nepostupoval dôsledne podľa ust. § 39a ods. 2 písm. b) Stavebného
zákona, nakoľko neurčil:
- zákonné požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia stavby s okolitým

prostredím,
- podmienky pre polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od

susedných stavieb,
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- podmienky pre prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie,

- zákonné požiadavky na napojenie na pozemné komunikácie,
- neurčil podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane

požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch,
5. Stavebný úrad nepostupoval dôsledne podľa ust. § 39a ods. 3 Stavebného zákona,

nakoľko len vymenoval dotknuté orgány, bez uvedenia kedy a akým záväzným
stanoviskom sa vyjadrili k predloženej projektovej dokumentácií a s akými konkrétnymi
podmienkami pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

6. Stavebný úrad nie je viazaný len záväznými stanoviskami predloženými navrhovateľom
v konaní. Pre spoľahlivé zistenie skutkovéhoa.právnehn.stavu v území, stavebný úrad
rozšíri okruh dotknutých orgánov podľa povahy posudzovanej veci. Podľa zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) sa mal vyjadriť aj Dopravný
inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Čadci v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) a § 76 ods. 1
a ods. 6 zákona NR SR Č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore.

7. Pre stavbu mal byť spracovaný oprávnenou osobou prepočet nárokov statickej dopravy
a na situácii umiestnenia stavby malo byt' riešenie statickej dopravy vyznačené.

8. Zastavanosť pozemku stavbami a spevnenými ~!ptôcharril je 100 %, čo je v hrubom
rozpore so Stavebným zákonom ajeho vykonávacími predpismi.

9. Vyhláška Č. 532/2002 Z.z. výslovne ustanovuje, že neštandardný odstup stavieb musí byť
založený na výpočtoch a meraniach, nie len na územnom pláne. S týmito výpočtami sa
Stavebný úrad nevysporiadal, nepreukázal akými. meraniami sa riadil pri povolení
odchýlok od štandardu, resp. nežiadal od Navrhovateľa predložiť svetlo-technický
posudok. V územnom konaní ostala otvorená otázka aj pohody bývania.

10. Stavebný úrad v územnom konaní nepreskúmal spoľahlivo návrh a jeho súlad s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad nedostatočne vyhodnotil predložený
návrh na vydanie územného rozhodnutia na zmenu dokončenej stavby, jej nadstavbu
a prístavbu, nakoľko:
- nevyhodnotil, v akom urbanistickom okrsku Čadce sa stavba nachádza,
- nevyhodnotil Index špecifikácie a funkcie indexu podľa článku 2 Určenie prípustných,

obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch, záväznej
časti ÚPN Čadca,

- nevyhodnotil záväzné regulatívy podľa článku 2 Určenie prípustných, obmedzujúcich
alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch, záväznej časti ÚPN
Čadca.

Podmienka Č. 2 v územnom rozhodnutí k riešeniu napojenia navrhovanej stavby so
stavbou na pozemkoch v k.ú.: Čadca, parc. č.: 618 a 624 KN-C tak, aby bolo možné
doblokovanie susedných stavieb, je nezákonná, v rozpore s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou a aj umiestnenie navrhovanej prístavby k stavbe je nezákonné.

Vzhľadom na dôvody odvolania Odvolateľka žiada rozhodnutie Stavebného úradu
zrušiť v plnom rozsahu ako nezákonné.

Odvolací spis bol OÚ Žilina - OVBP predložený na druhostupňové prejednanie
a rozhodnutie dňa 07.07.2016.

Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté
rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené
vady odstráni.

OÚ Žilina - OVBP na základe predložených dokladov preskúmal napadnuté
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rozhodnutie v rozsahu ustanovenia § 59 ods. 1 Správneho poriadku, porovnal ho s platnými
predpismi všeobecne záväznými, ktoré bolo potrebné v konaní aplikovať, najmä či
prvostupňový správny orgán postupoval v súlade s platnými právnymi predpismi, či bol
náležite zistený skutočný stav veci a rozhodnutie malo oporu v predložených podkladoch
a zistil pritom dôvody pre jeho zrušenie.

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 priležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať,
najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom, zúčastneným
osobám a iným osobám, ktorých sa konanie' týka, musta.správneorgány poskytovať pomoc a
poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Podľa § 18 ods. 3 Správneho poriadku o začatí konania správny orgán upovedomí
všetkých známych účastníkov konania; ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi,
alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon,., upovedomi ich o začatí konania verejnou
vyhláškou.

Podľa § 36 ods. 1 Stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie územného
konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie
spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastnikov, že svoje námietky a
pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom, pojednávaní, inak že sa na ne
neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je
žiadosť o územné rozhodnutie úplná.

Správny poriadok vychádza zo zásady súčinnosti správneho orgánu s účastníkmi
konania, ktorá má zabezpečiť taký postup správnych orgánov voči účastníkom konania, aby si
títo mohli v konaní obhajovať svoje práva a záujmy účinne. Základným predpokladom je, aby
im k tomu správny orgán vždy dal príležitosť, "Dať príležitost" znamená, že správny orgán
nesmie v rámci konania znemožňovať tento cieľ úpravy ani svojím aktívnym alebo pasívnym
správaním. Zákon výslovne uvádza povinnosť správneho orgánu, dať možnosť vyjadriť sa
k podkladom rozhodnutia a uplatniť návrhy. Správne' 'orgány musia účastníkom konania
poskytovať pomoc a poučenie.

Z predloženého správneho spisu vyplýva, že Stavebný úrad doručoval všetky
písomnosti aj účastníčke konania Jane Kubalíkovej ako spoluvlastníčke susedného pozemku
v k.ú.: Čadca, parc.č.: 624 KN-C a stavby rodinného domu so súp.č.: 1449 umiestnenej na
tomto pozemku, na adresu: Nova Č. 1815, 753 01 Hranice, Česká republika. Už pri
doručovaní oznámenia o začatí konania a nariadenia ústneho pojednávania zo dňa 02.12.2015
sa zásielka vrátila Stavebnému úradu späť s označením poštového doručovateľa, že je
"adresát neznámy". Aj napriek tejto skutočnosti Stavebný úrad doručoval na túto adresu aj
samotné rozhodnutie a aj upovedomenie o podanom odvolaní. Aj v týchto prípadoch sa vrátili
písomnosti Stavebnému úradu z dôvodu, že adresát je neznámy.

Ak Stavebný úrad nevedel zistiť aktuálnu adresu trvalého pobytu vyššie menovanej
účastníčky konania (zo správneho spisu nie je vôbec zrejmé, či sa o to aj pokúšal), mal
postupovať podľa § 26 ods. 1 Správneho poriadku, nakoľko doručovanie verejnou vyhláškou
má svoje opodstatnenie práve v prípade, keď správny orgán vie identifikovať účastníka
konania, ale nie je mu známy jeho pobyt. Aj takýto účastník má mať možnosť dozvedieť sa
o písomnosti, ktorá mu je určená.

Vzhľadom na uvedené OÚ Žilina - OVBP konštatuje, že Stavebný úrad tým, že
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účastníčke konania Jane Kubalíkovej nedoručil oznámenie o začatí konania a ani samotné
rozhodnutie iným spôsobom, potom ako sa mu predmetné písomnosti vrátili s tým, že adresát
je neznámi, odoprel menovanej, ako spoluvlastníčke susedného pozemku a stavby na ňom,
oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia ako aj so samotným rozhodnutím a zbavil ju možnosti
uplatniť si námietky prípadne podať odvolanie na ochranu jej vlastníckeho práva, ktoré by
mohlo byť návrhom ako aj rozhodnutím priamo dotknuté.

Podľa § 36 ods. 1 Stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie územného
konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie
spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a
pripomienky môžu uplatniť najneskoršie ·pri ústnámý.pojednávani, inak že sa na ne
neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konaniu-do 7 dní odo dňa, keď je
žiadosť o územné rozhodnutie úplná.

Podľa § 36 ods. 1 Stavebného zákona od ústneho pojednávania môže stavebný úrad
upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovaciadokumentácia, na základe
ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie .. Ak stavebny úrad upustí od ústneho
pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci upZätnÚ'~6mietky, a upozorní ich, že sa
na neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných
dní.

Podľa § 42 ods. 5 Stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byt Stavebný úrad je povinný účastníkov konania na to upozorniť v
oznámení o začatí územného konania.

Podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného
konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7
dní odo dňa, keďje žiadosť o stavebné povolenie úplná.

Všeobecné pravidlo, že účastník konania môže uplatniť pripomienky a námietky
kedykoľvek v priebehu správneho konania sa neuplatní, ak osobitný zákon vychádza zo
zásady koncentrácie konania. Táto zásada v praxi znamená, že na neskôr uplatnené
pripomienky a námietky správny orgán už neprihliada (tzv. preklúzia námietok). Ak sa
v konaní uplatňuje zásada koncentrácie konania, má správny orgán dôležitú povinnosť
výslovne účastníka konania upozorniť, že na neskôr uplatnené pripomienky a námietky sa
nebude prihliadať. l keď to zo zákona výslovne nevyplýva, účastník konania musí byť na túto
skutočnosť upozornený vopred, inak by táto "poučovacia" povinnosť správneho orgánu
nemala zmysel.

V tomto prípade v Stavebnom zákone ako osobitnom právnom predpise, teda
nadradenom voči Správnemu poriadku, je koncentračná zásada pre územné konanie
vymedzená v druhej vete ustanovenia § 36 ods. 1, keď námietky a pripomienky si môžu
účastníci konania uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne,
resp. v ods. 2 tohto ustanovenia v prípade ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania,
určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie
podané námietky neprihliadne a taktiež v ust. § 42 ods. 5 tohto zákona, keď v odvolacom
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konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

OÚ Žilina - OVBP po preskúmaní "Oznámenia o začatí územného konania
a nariadenia ústneho pojednávania" pod č.: VD/6850/2015/Mu zo dňa 02.12.2015 zistil, že
Stavebný úrad nesprávne a neúplne poučil účastníkov, keď v tomto oznámení uviedol,
citujeme: ,,K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom
konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa podľa §61 ods. 1 stavebného zákona
neprihliada ", čo je vymedzenie koncentrácie konania až pri stavebnom konaní. Stavebný
úrad opomenul poučiť účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť (ust. § 42 ods. 5 Stavebného záKQÍiä),ďlioci.mu táto povinnosť priamo
vyplýva z druhej vety tohto ustanovenia. '",:'~'

Podľa § 35 ods. 1 Stavebného zákona územné konanie sa začína na písomný návrh
účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloži
dokumentáciou ustanovenou vykonávacímipre.dpismi k tomuto zákonu spracovanou
oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4), a dokladmi ustanovenymi osobitnými predpismi. V návrhu
sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických 0"$6b, kt~ré prichádzajú do úvahy ako
účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.

Podľa § 35 ods. 3 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 nedoplni návrh na vydanie. územného rozhodnutia
požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.

Podľa § 46 ods. l Stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a
zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa §45 ods. 2. Projektant
vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj zajeho realizovateľnosť.

Podľa § 45 ods. 2 písm. b) Stavebného zákona projektovou činnosťou sa rozumie
vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia.

V prvom rade OÚ Žilina - OVBP po preskúmaní projektovej dokumentácie
vypracovanej AD-PROJECTION, s.r.o., ktorá bola podkladom pre rozhodnutie konštatuje, že
táto bola Navrhovateľom predložená neúplná. Keďže predmetom územného konania je zmena
dokončenej stavby, súčasťou projektovej dokumentácie mali byť výkresy, z ktorých je zrejmý
doterajší stav. Ďalej, v textovej časti projektovej dokumentácie projektant uviedol, že sajedná
o jednopodlažnú stavbu s podkrovím a čiastočným podpivničením. Vo výkresovej časti
projektovej dokumentácie však absentuje výkres podzemného podlažia. Z pôdorysov 1. N.P
a 2. N.P. vyplývajú štyri rezové roviny A-A, B-B, C-C a D-D, avšak v projektovej
dokumentácií sa nachádza iba výkres označený č. 0007 ,,Rez B-B". Samotné číslovanie
jednotlivých výkresov je zmätočné, nakoľko "Situácia" a ,,Koordinačná situácia" majú
rovnaké číslo ,,0001", ďalej sú v projektovej dokumentácie výkresy Č. 0003, 0004 a potom až
0007, jednotlivé pohľady majú číslovanie ozn .. 001, 002, 003 a 004 a .Pôdorys stropu nad
1.NP" má číslo výkresu 004. a ,,Pôdorys stropu nad 2.NP" číslo výkresu 005. Stavebný
úrad pochybil, keď vydal rozhodnutie na základe nedostatočných podkladov, nakoľko
projektovú dokumentáciu v rozsahu, akom bola Navrhovateľom predložená, je nedostatočná,
neúplná a teda nebolo ju možné v žiadanom prípade akceptovať.
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Ďalej, podľa prvej vety § 35 ods. 1 Stavebného zákona územné konanie sa začína na
písomný návrh účastníka, následne stavebný úrad posúdi podaný návrh. Z uvedeného
vyplýva, že stavebný úrad môže rozhodovať len o podanom návrhu tým, že mu vyhovie alebo
ho zamietne. Nemôže však tento svojvoľne meniť, žiadať navrhovateľa o predloženie iného
alebo rozhodovať o inom.

Z predloženého spisu vyplýva, že Navrhovateľ predložil dňa 28.10.2015 Stavebnému
úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia v tomto návrhu opísanej ako, citujeme: ,,DUR
rieši zmenu stavby jestvujúceho objektu. Predmetom stavebným úprav na objekte so s.č. 77,
78 je nadstavba jestvujúceho objektu, čím sa vytvorí sam. byt. jednotka a prístavba
skladových priestorov". Ako parcelné čísla pozemkovektorých sa územné rozhodnutie má
týkať, Navrhovateľ uviedol ,,620/1" a" 621 KN'·. -$táYébný· ,úrad voznámení o začatí
územného konania uviedol, že predmetom 'územného konania je-zmena stavby súp.č. 77, 78 -
nadstavba bytovej jednotky a prístavba skladových priestorov na pozemku v k.ú.: Čadca,
parc.č.: 620/1, 621, 622/1, 622/2 a 620/2 KN-C. Vo výrokovej časti rozhodnutia o umiestnení
stavby už Stavebný úrad umiestnil stavbu: "Zmena stavby súp.č. 78 - nadstavba bytovej
jednotky a prístavba skladových priestorov" n~ pozemku v k.ú.; Čadca, parc.č.: 620/1, 621,
622/1,622/2 a 620/2 KN-C.. ."" .

Stavebný úrad pochybil od začiatku úzenhiéh~ konania, ked' si riadne nezistil
skutkový stav predmetu návrhu a riadne nepreskúmal samotný návrh spolu s podkladmi
vrátane projektovej dokumentácie. Stavebný úrad svojim konaním rozhodoval o návrhu, ktorý
svojvoľne upravil, keď doplnil pozemky v k.ú.: Čadca, parc.č.: 622/1, 622/2 a 620/2 KN-C,
na ktorých následne aj umiestnil stavbu a pozmenil predmet návrhu, keď rozhodoval o zmene
dokončenej stavby so súp.č.: 78, avšak Navrhovateľ ako aj projektová dokumentácia rieši
zmenu stavby so súp.č.: 77, 78.

V tejto súvislosti, po preskúmaní predloženej projektovej dokumentácie, OÚ Žilina-
OVBP zistil nasledovné: .
Tak ako bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia, tak aj predložená projektová
dokumentácia riešila citujeme: "Zmena stavby so s.č. 77,78 - nadstavba bytovej jednotky
a prístavba skladových priestorov". V textovej časti projektovej dokumentácie projektant
uviedol, že predmetom stavebných úprav na objekte so súp. číslom 77,78, je nadstavba
jestvujúceho objektu, čím sa vytvorí samostatná bytová jednotka a prístavba skladových
priestorov. Ako vyplýva z LV Č. 5767 pre k.ú.: Čadca a kópie katastrálnej mapy, ktoré
Navrhovateľ predložil k návrhu, na pozemku k.ú.: Čadca, parc.č.: 620/1 KN-C je zapísaná
Obchodná prevádzka so súp.č.: 78 a na pozemku k.ú.: Čadca, parc.č.: 621 KN-C je zapísaný
rodinný dom so súp.č.: 77. Ide teda o dva samostatné objekty, ktoré majú svoje súpisné čísla
a nie o jeden objekt s dvomi súpisnými číslami, ako mylne uviedol vo svojom návrhu
Navrhovateľ a projektant v projektovej dokuinentácií. Avšak OÚ Žilina - OVBP v rámci
odvolacieho konania zistil, že na rodinný dom so súp.č.: 77, na pozemku v k.ú.: Čadca,
parc.č.: 621 KN-C Stavebný úrad v minulosti už vydal rozhodnutie o odstránení stavby,
stavba bola následne aj odstránená, avšak nedošlo k výmazu stavby v katastri nehnuteľností.
Z uvedeného teda vyplýva, že projektová dokumentácia mala riešiť len nadstavbu obchodnej
prevádzky s vytvorením novej bytovej jednotky a prístavbu skladových priestorov. Takto mal
byt' podaný aj návrh na vydanie územného rozhodnutia zo strany Navrhovateľa s tým, že
v tomto návrhu mal uviesť všetky pozemky, ktoré budú navrhovanou zmenou dokončenej
stavby dotknuté, t.z. nie len 620/1 a 621 KN-C, ale aj tie, ktoré doplnil Stavebný úrad, t.j.
620/2,622/1,622/2 KN-C.

Podľa § 4 Vyhlášky Č. 453/2000 Z.z. k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby sa podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby prikladá
dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej
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časti musia byť dostatočne zrejmé najmä
a) údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená,
b) urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený

ako stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od
hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v
mierke 1:500); v prípadoch uvedených v § 3 ods. 2 postačujú podklady podľa odseku 3
písm. a),

e) údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových
vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia
stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického
vybavenia územia,

;_ .. :.l.•. '.

Podľa § 8 ods. 2 Vyhlášky Č. 532/2002 Z.z. stavba musí byť vybavená odstavným a
parkovacím stojiskom riešeným ako súčasť stavby alebo ako prevádzkovo neoddelitel'ná časť
stavby, alebo umiestneným na pozemku stavby, ak tomu nebránia obmedzenia vyplývajúce z
osobitných predpisov., .. .

Podľa § 8 ods. 3 Vyhlášky Č. 532/2002 Z.z. odstavná.aparkovacia plocha pre osobný
automobil sa zriaďuje pri každom potenciálnom zdr'Oji a cieli dopravy, ak tomu nebránia
obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpisov. Počet odstavných a parkovacích plôch musí
zodpovedať slovenskej technickej norme.

Ďalej, v projektovej dokumentácií absentujú údaje vyplývajúce z ust. § 4 písm. a), b)
a e) Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., t.j. súlad navrhovanej zmeny dokončenej stavby s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou, v situácii navrhovaného umiestnenia stavby na pozemku
vyznačenie jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb, návrh parkovacieho
miesta vzhľadom na vytvorenie novej bytovej jednotky.

K otázke parkovania OÚ Žilina - OVBP ešte má za potrebné uviesť, že projektant
v súhrnnej technickej správe projektovej dokumentácie pod bodom 4.3 ,,Požiadavky na
dopravné cesty a parkovacie priestory" uviedol, citujeme: ,,Nové parkovacie státia určené pre
obyvatel'ov objektu sa budú nachádzať v 1.P.P. ", avšak vo výkresovej časti projektovej
dokumentácie sa nenachádza výkres 1. P.P., teda nie je možné takýto návrh riadne posúdiť.
V súvislosti s parkovaním OÚ Žilina - OVBP má za' potrebné poukázať aj na záväzné
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca. pod č.: OPP/RHŽP-1256/2015
zo dňa 03.08.2015, v ktorom sa uvádza, že v rámci dispozičného riešenia 1.N.P. je aj ,,garáž".
Vo výkrese Č. 0003 .Pôdorys 1.NP." sa však garáž nenachádza. Stavebný úrad pri
preskúmaní podaného návrhu tento rozpor nezistil.

Stavebný úrad pochybil, keď riadne nepreskúmal Navrhovateľom predloženú
projektovú dokumentáciu, nevyzval Navrhovateľa na jej zosúladenie a neprerušil územné
konanie.

Vzhľadom na vyššie uvedené je Stavebný úrad povinný v novom konaní v prvom rade
vyzvať Navrhovateľa na zosúladenie projektovej dokumentácie so skutočným stavom ajej
doplnenie v súlade s Vyhláškou Č. 532/2002 Z.z. a Vyhláškou Č. 453/2000 Z.z.

Podľa § 37 ods. 1 Stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia
sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny,
podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady
podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podl'a § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu
nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané
vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovani.
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Podľa § 37 ods. 2 Stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh
predovšetkým z hľadiska 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 uživané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické,
protipožiarne podmienky, podmienky 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.

. . .~.- .

Podľa § 37 ods. 3 Stavebného zákona stavebný úrad-». územnom konaní zabezpečí
stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov a ich
námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Podľa § 37 ods. 4 Stavebného zákona ak stc.zye/Jnýúrad po posúdení návrhu podľa
odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo predložená doJd/~~núí~ia nie je v súlade s podkladmi
podľa odseku 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými
požiadavkami alebo s predpismi uvedenými v odseku 2, návrh zamietne.

Odôvodnenie rozhodnutia je zhrnutím všetkých skutočností, ktoré odôvodňujú výrok
rozhodnutia a býva zvyčajne najrozsiahlejšou časťou rozhodnutia. Správny poriadok v § 47
ods. 3 výslovne ustanovuje, že v odôvodnení sa uvedú skutočnosti, ktoré boli podkladom pre
rozhodnutie, ďalej spôsob, akým sa zhodnotili vykonané dôkazy a ostatné podklady, ako aj
úvahy, ktoré viedli k aplikácii konkrétneho právneho predpisu na prejednávanú vec.

Z vyššie citovaného ust. § 37 ods. 1 Stavebného zákona vyplýva, že podkladom pre
vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. V prípade, že obec nemá
spracovaný územný plán podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované
územnoplánovacie podklady podľa § 3 Stavebného zákona a ostatné existujúce podklady
podľa § 7a.

Podľa ods. 2 tohto ustanovenia Stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konaní
okrem iného preskúma návrh ajeho súlad s podkladmi podľa odseku 1, t.z. aj s platným
územným plánom obce, ak obec takýto územný plán má schválený.

S poukázaním na ust. § 3 ods. 5, § 32 ods. 1 a § 46 Správneho poriadku, keď je
správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať
potrebné podklady pre rozhodnutie, Stavebný úrad v tomto prípade konal v rozpore
s uvedenými ustanoveniami, keď z predmetného rozhodnutia vôbec nie je zrejmé, akým
spôsobom Stavebný úrad preskúmal súlad navrhovanej stavby s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou. Teda najzávažnejším nedostatkom odôvodnenia územného rozhodnutia je
skutočnosť, že sa Stavebný úrad v tomto dostatočne nezaoberal umiestňovanou stavbou
z pohľadu jej súladu so záväzno u časťou územného plánu mesta Čadca. Ak stavebný úrad má
posúdiť, či nepovolená stavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, mal
by ju vo svojom rozhodnutí aj riadne definovať, aby z tohto rozhodnutia bolo jednoznačné,
podľa akých územnoplánovacích podkladov rozhodoval (Územný plán mesta Čadca
schválený dňa .... uznesením č. .... Mestského zastupiteľstva v Čadci, ktorého záväzné časti
boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č.... , objekt sa nachádza v území, ktoré je
definované svojou základnou a doplnkovou funkciou, prevládajúcim typom stavebnej
činnosti, spôsobom zástavby, prípustnými, obmedzujúcimi a vylučujúcimi podmienkami na
využitie jednotlivých plôch, regulatívmi a limitmi atď.), nakoľko konštatovanie Stavebného
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úradu v rozhodnutí, citujeme: "Stavba nie je v kolízii s platným územným plánom mesta
Čadca, ako aj s Územným plánom centrálnej mestskej zóny mesta Čadca. ", je všeobecné
a nedostatočné a robí predmetné rozhodnutie nepreskúmateľným.

OÚ Žilina - OVBP chce tým poukázať na ust. § 47 ods. 3 Správneho poriadku, keď
správny orgán v odôvodnení rozhodnutia okrem iného uvedie, ktoré skutočnosti boli
podkladom na rozhodovanie a akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, čo v tomto
prípade v rozhodnutí Stavebného úradu v otázke súladu umiestnenia stavby s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou úplne absentuje.

Stavebný úrad je povinný v novom rozhodnutí porovnať regulatívy územia
vyplývajúce z grafickej a textovej časti záväznej časti Územného plánu mesta Čadca v znení
jeho doplnkov, do ktorého je predmetná zmena st~vb,y)i(;l.yrhnutá, s jej samotným funkčným
využitím, jej architektonickým riešením a pod.-:,_,

Podľa § 4 ods. 1 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. územné rozhodnutie obsahuje okrem
všeobecných náležitostí
d) podmienky podľa druhu územného rozhodnutia ustanovené v §39 až 39d zákona,
ej ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejnych záujmov a právom chránených

záujmov účastníkov konania. ;".;>'"

Podľa § 39a ods. 2 písm. d) Stavebného zákona v podmienkach na umiestnenie stavby
sa určia požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

Podľa § 126 ods. 1 Stavebného zákona ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka
záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváranl a ochrane zdravých
životných podmienok, vodách, o ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných
liečivých zdrojov, o ochrane pol'nohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom
hospodárstve, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva,
o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze
biologických zbraní, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o
veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových
zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o. správe štátnych hraníc, o
pozemných komunikáciách, o dráhach a o doprave- 'na dráhach, o civilnom letectve, o
vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o
štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska
dotknutého orgánu podl'a § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov.

Podľa § 140a ods. 1 písm. a) Stavebného zákona dotknutým orgánom podľa tohto
zákona je orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v §
126 ods. l, ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosťje súčasťou
konania podľa tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí.

Z vyššie citovaných ustanovení Vyhlášky Č. 453/2000 Z.z. vyplýva, že stavebný úrad
je v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby povinný určiť podmienky na zabezpečenie
ochrany verejných záujmov. Súlad s verejným záujmom sa v tomto prípade preukazuje
záväznými stanoviskami dotknutých orgánov, ktoré si v územnom konaní uplatňujú
podmienky na ochranu nimi sledovaných záujmov podľa osobitných predpisov (§ 126 ods. 1
Stavebného zákona). Ak si dotknutý orgán vo svojom záväznom stanovisku uplatní
pripomienky podľa osobitných predpisov, stavebný úrad je povinný tieto podmienky preniesť
do samotného rozhodnutia, nakoľko tým zaväzuje navrhovateľa tieto dodržať pri vypracovaní
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ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie predloženej na posúdenie v nasledujúcom
stavebnom konaní.

Stavebný úrad v odôvodnení odvolaním napadnutého rozhodnutia síce uviedol,
citujeme: ,,Podmienky dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok pre
umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby vo výroku rozhodnutia. ", avšak vo výrokovej
časti rozhodnutia len uviedol, že k stavbe sa vyjadrili Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Čadca, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci a Okresný úrad Čadca - odbor
starostlivosti o ŽP, teda z uvedeného vôbec nie je zrejmé, akým záväzným stanoviskom si
dotknuté orgány uplatnili pripomienky podľa osobitných zákonov a v akom znení.

.' , .. '

Podľa § 46 Správneho poriadku rozhodnutie musibyťv súlade so zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, nA/sí 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 ustanoveniu § 46 Správneho poriadku nezodpovedalo, OÚ
Žilina - OVBP týmto rozhodnutím ukladá Stavebnému úradu, aby v d'alšom konaní
pokračoval v intenciách vyššie citovaných zákonných ustanovení, procesné pochybenia
odstránil a rozhodol vo veci v súlade s príslušnými ustanoveniami Stavebného zákona,
súvisiacich právnych predpisov a Správneho poriadku.

Z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia vyplýva, že v konaní
správneho orgánu boli zistené také vady, ktoré mali vplyv na zákonnosť napadnutého
rozhodnutia. Vzhľadom na charakter vyššie uvedených procesných pochybení, OÚ Žilina -
OVBP nemohol riadne posúdiť samotnú vecnú opodstatnenosť podaného odvolania, k čomu
bude možné pristúpiť až v prípade existencie procesne akceptovateľného postupu
a akceptovateľnej zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu.

Vzhľadom na vyššie uvedené bolo teda opodstatnené preskúmavané rozhodnutie pre
jeho nezákonnosť zrušiť a vec vrátiť správnemu orgánu na opätovné prejednanie
a rozhodnutie.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa podľa § 59 ods. 4 Správneho poriadku
nemožno odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho súdneho poriadku.

Ing. Pa l 'r'
vedúci odboru
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 26 ods. 1 Správneho poriadku a
musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach mesta Čadca a OÚ Žilina - OVBP
a na internetovej stránke Okresného úradu Žilina, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Mesto Čadca bezodkladne oznámi skutočnost' o vyvesení a zvesenÍ tohto oznámení a OÚ Žilina -
OVBP.

Vyvesené od: 1'<, 1· ,{() 1r;; Vyvesené do: ,(r c;, J tJ ~

Zvesené dňa: Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
potvrdzujúcej vyvesenie a zve,sepie_:------~'7;_;;;__~___.

:_.'J.~, v
.',. ~.~.- .. . · . ' Ft~1M TO CADCA" ""'"... ',. '. " ';9'; l '

", :.~... ;, ) "." /- ~Rozhodnutie sa doručí: -61-
1. Ing. Daniel Cech, Mierová Č. 1742,02201 Čadca,
2. Marta Ivorová, Kríková Č. 7, 821 07 Bratislava,
3. Ján Kubalík, Chalúpkova Č. 159,02201 Čadca,
4. Magdaléna Kubalíková, Chalúpkova č.159o.022 01 Čadca"
5. Janka Kubalíková - nakol'ko nie je známy pobytúčastníčky konania, OÚ Žilina-

OVBP pristúpil k doručovaniu rozhodnutia prostredníctvom verejnej vyhlášky.

Na vedomie:
6. Mesto Čadca - primátor mesta, Námestie Slobody 30,02201 Čadca,
7. Mesto Čadca - Oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku a

investičnej činnosti, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca (spolu so správnym spisom),

clo:
8. SpIS.


