MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. j.: VD/1872/2019/Mu

V &del dňa 04.07.2019

ROZHODNUTIE
0 DODATOČNOM POVOLEM ZMENY STAVBY

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 zákona 6. 50/1976 Zb. o ťizemnom
plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), preslalmal ziadosť o dodatočnč povolenie zmeny stavby, pre stavebnflca
Stredoslovenská distribučni, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorčho zastupuje MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca
(d'alej len "stavebra"), a na záldade tohto preskilmania podra § 88 ods. 1 pism. b) a § 88a stavebnčho
zákona
dodato č ne povol'uje
zrealizovand stavebné práce (zmenu trasy) na stavbe
10323 - Čadca - Kýčerka - Rozširenie NNK
(d'alej 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 dokumentácie skutočneho vyhotovenia stavby) v katastrálnom
ťizemi Čadca (liniová. stavba).
Stavba obsahuje:
Stavebnik zrealizoval rozširenie NNK rozvodov a montáž novej istiacej skrine VRIS 1.1 na
nový podperný, bod a montáž nových rozpojovacich skrifi PRIS 3 č. 1 a PRIS 7 č. 2 v Čadci, časť
K3'rčerka za tíčelom pripojenia nových OM v lokalite plánovanej IBV. V uvedenej lokalite je
požiadavka na pripojenie 5 (6) nových OM.
Na predmetnú stavbu bolo vydand stavebnč povolenie pod 6. j. VD/3512/2018/Mu diía
11.09.2018, ktore nadobudlo právoplatnosť 18.10.2018. Nakorko stavebnik nedodržal umiestnenie
stavby (trasa kábla) stavebný Arad konal o nepovolenej zmene stavby.
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Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba je umiestnená 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 dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby) v
katastrálnom fizemi Čadca (liniová stavba).
2. Povolená stavba podlieha kolaudácii. (Po právoplatnosti dodatočného povolenia zmeny stavby je
možné požiadaf o kolaudáciu stavby)
Projektovú dokumentáciu skutaného vyhotovenia stavby vypracoval:
Ing. Vladimir Krčmarek, Skalité súp. č. 1014, 023 14 Skalité
Rozhodnutie o nimietkach fičastnikov konania:
V priebehu konania boli vznesené námietky fičastnika konania — Jozef Juriš, Kýčerka 2487,
022 01 Čadca: Nesúhlasi s dodatočným povolenim zmeny stavby, pretože je kábel uložený na
pozemku v jeho vlastnictve, bez jeho salasu a uloženim kábla došlo k jeho znehodnoteniu. Žiada o
odstránenie kábla z pozemku, resp. jeho vysporiadanie.
Stavebný firad námietku po posúdeni zamieta.
Ostatni účastnici konania nevzniesli žiadne pripomienky ani námietky.
Stavba nie je v kolizii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (I/PN mesta
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti dňa 27.07.2007.
OD6VODNENIE
Mesto Čadca vydalo na stavbu „10323 - Čadca - Kýčerka - Rozširenie NNK" stavebné
povolenie &Ia. 11.09.2018 pod č.j. VD/3512/2018/Mu pre stavebnika: Stredoslovenská distribučná,
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorčho zastupuje MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz
3008, 022 01 Čadca. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosf dňa 18.10.2018.
Stavebnik dňa 13.11.2018 oznámil začatie prác na predmetnej stavbe. Dňa 28.01.2019 Mesto
Čadca obdržalo odvolanie od pána Jozefa Juriša, Kýčerka 2487, 022 01 Čadca voči vydanému
rozhodnutiu.
Nakorko odvolanie bolo zaslané po právoplatnosti vydaného stavebného povolenia, Mesto
Čadca zaslalo spisový material Okresnému úradu Žilina. Ma 03.04.2019 Mesto Čadca obdržalo
odpoved', kde bolo konštatované, že Okresný Urad v sidle kraja nemerže preskfunaf rozhodnutie obce
mimo odvolacieho konania a týrn nie je možné zrušif právoplatné rozhodnutie.
Dňa 02.04.2019 požiadal pán Jozef Juriš o vykonanie štátneho stavebného dohradu na
predmetnej stavbe.
Mesto Čadca, na základe uskutočneného štátneho stavebného dohradu zo dňa 18.04.2019
zistilo, že spoločnosf: MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca, ktord zastupuje
stavebnika: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina zrealizovala
stavbu: „10323 Čadca — Kýčerka — Rozširenie NNK" v rozpore s vydaným stavebným povolenim,
ktoré vydalo Mesto Čadca pod č.j. VD/3512/2018/Mu dňa 11.09.2018 (došlo k rozdielnemu
umiestneniu vedenia — umiestnenie do miestnej komunikácie).
Mesto Čadca, ako prislušný stavebny firad, na základe zisteného a skutočnosti, že zmena stavby
je už zrealizovaná začal z vlastného podnetu správne konanie podra § 88a ods. 1 stavebného zákona
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o nepovolenej zmene stavby „10323 Čadca — Kýčerka — Rozšfrenie NNK" na pozemkoch v k.ú. Čadca
(liniová stavba).
Mesto Čadca, ako prislušný stavebný Arad, na záldade predchddzajAceho konania o povoleni
predmetnej stavby skonštatovalo, že stavba je umiestnená v sAlade s platným územným plánom Mesta
Čadca a dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými zdujmami chrdnenými týmto
zákonom a osobitnými predpismi.
Mesto vyzvalo stavebnika (ktory sa nechal zastupovať spoločnosťou MIRACI elektro plus,
s.r.o.), aby predložil stavebnému Aradu žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby „10323 Čadca —
Kýčerka — Rozširenie NNK" na pozemkoch v k.ú. Čadca (liniová stavba) a projektovA dokumentáciu
zmeny stavby. Dria 14.05.2019 boli Mestu Čadca doložené požadované doklady.
Mesto Čadca, ako prfslušný stavebný Arad v sAlade s ustanovenim § 18 ods. 3 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskoršfch predpisov upovedomilo
o začati konania o dodatočnom povoleni zmeny stavby „10323 Čadca — Kýčerka — Rozšírenie NNK"
na pozemkoch v k.ú. Čadca (1fniová stavba) podra § 88 ods. 1 pism. b) stavebného zákona a sAčasne
na prerokovanie žiadosti nariadilo Astne konanie spojené s miestnym zisťovanfm na deri 21.06.2019 na
Mestskom tirade v Čadei. V rovnakej lehote mali oznámif svoje stanoviská dotknuté orgány a
organizácie. Očastnici konania mohli nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, vyjadriť sa k jeho
podkladom, pripadne navrhnAť ich dopinenie na Mestskom Arade v Čadci počas Aradných dnf.Boli
upozomeni, že podra § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupriovom konanf v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byt'
Na fistnom konani Jozef Juriš, Kýčerka 2487, 022 01 Čadca podal námietky, že nesAhlasf
s dodatočným povolenrin zmeny stavby, pretože je kábel uložený na pozemku v jeho vlastnictve, bez
jeho salasu a uloženim kábla došlo k jeho znehodnoteniu. Žiada o odstránenie kábla z pozemku, resp.
jeho vysporiadanie.
Stavebný Arad sa uvedenou námietkou zapodieval a bolo zistené, že:
Pozemok p.č. CKN 13470/2 v k.ú. Čadca sa nachádza v extraviláne obce, nemá založený list
vlastnictva, pán Jozef Juriš má v tomto pozemku (v registri „E") podiel vo verkosti 1/4. Na
predmetnom pozemku je umiestnená panelová komunikácia, ktorá je zaradená do siete miestnych
komunikácii mesta Čadca, t.j. pozemok je zastavaný stavbou cesty. V zmysle vydaného právoplatného
stavebného povolenia mal byť NN kábel umiestnený v nespevnenej krajnici cesty (t.j. krajom pozemku
p.č. CKN 13469/9 v k.ú. Čadca). Investor stavby po vydani stavebného povolenia oznámil
vykonávanie stavby na pozemku p.č. CKN 13469/9 v k.ú. Čadca, avšak vlastnik pozemku, nesalasil
s položením kábla na tomto pozemku. Z uvedeného dôvodu sa investor stavby rozhodol, že uloži kábel
do pozemku p.č. CKN 13470/2 v k.ú. Čadca, na ktorom je už v sAčasnosti umiestnená miestna
komunikácia.
V zmysle § 4 ods.2 zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadanf pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastnictva štátu na obce a vyššie Azemné celky a o
zmene a dopineni niektorých zákonov „Vlastnik pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva
zodpovedajAceho vecnému bremenu do vykonania pozemkových Aprav v prislušnom katastrálnom
Azemi". Z uvedeného vyplýva že nedošlo k znehodnoteniu pozemku umiestnenim NN kábla, nakorko
pozemok je už zastavaný cestou.
Z uvedeného dôvodu bola námietka pdna Juriša zamietnutá, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Nakorko boli stavebnému Aradu predložené všetIcy potrebné doklady pre vydanie dodatočného
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povolenia zmeny stavby, stavebný úrad na ich podklade konštatoval, že dodatočné povolenie zmeny
stavby nie je v rozpore s verejnýrni záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi.
V uskutočnenom konani stavebný úrad posúdil žiadosf o dodatočné povolenie zmeny stavby
z hradisk uvedených v § 88 a), § 58 — 66 stavebného zákona, prejednal ju z učastrifIcmi konania a zistil,
že uskutočnenfm ani jej uživanim nie sú ohrozené zdujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené,
alebo ohrozené práva a oprávnené zdujmy fičastnikov konania.
Zmena stavby nie je v kolizii s platnou ilzemno - plánovacou dokumentáciou mesta (I:JPN
mesta Čadca) schválenou uznesenim mestskeho zastupiterstva 6. 96/2007 na zasadnuti dria
27.07.2007.
POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v merif neskoršich predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dnf odo dŕia jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, UP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskamaf súdom podra zákona
6. 99/1963 Zb. Občiansky Mc:1u poriadok v znenf zákona 6. 424/2002 Z.z., pokiar nebol vyčerpaný
riadny opravný pro striedok.

Ep

ng. 1ún GURA
prinŮ tor mesta

Priloha:
- overená projektová dokumentácia stavby — pre stavebnika

Dorn& sa:
Účastnici konania
1. Stredoslovenská distribučnd, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
2. MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz sap. 6. 3008, 022 01 Čadca
3. Ing. Vladimir Krčmárek, Skalité sap. 6. 1014, 023 14 Skalité — projektant
vlastnici stavieb a pozemkov, ktorých vlastnicke alebo iné práva môžu byt' stavbou priamo
dotknuté - nakorko sa jedná o liniovú stavbu v zmysle § 69 ods.2 stavebného zákona sa
rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou.
vlastníci susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastrdcke alebo ;1.16 práva mau bye stavbou
dotknuté - nakollo sa jedná o lmniovú stavbu v zmysle § 69 ods. 2 stavebneho zákona sa
rozhodnutie doručuje verejnou vyhliškou.
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Dotknuté orgány
6. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárs-tva
7. MsfJ Čadca, referát dopravy
8. Msf1 Čadca, referát správy majetku
9. Okresné riaditentvo Hasičského a zachranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku snp. 6. 4, 022 01
Čadca
10. Okresný Arad čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova snp. 6. 91, 022 01 Čadca
11. Okresný Arad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. 6. 95, 022 01 Čadca
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. 6. 1960, 010 57 žilina
13. Slovak Telekom a.s., RCSI, Poštová snp. 6. 1, 010 01 Žilina
14. SPP - distribncia, a.s., Mlynské Nivy stp. 6. 44, 825 19 Bratislava

Toto rozhodnutie musf byt' vyvesené po dobu 15 din sp6sobom v mieste obvyklom, posledný deft
lehoty vyvesenia je dŕíom doručenia.

VYVESENt DNA:
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ZVESENt

419
Pečiatka a p9dpis orgánu,

senie a zvesenie

Správny poplatok podra zákona 6. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorgfch predpisov položIcy 61 vo vyKke 3 x položIcy
60 pism. a ods. 1 celkom 300,00 E bol zaplateny
Bankovk spojenie: V1)13, a.s., Čadca E-mail: selcretariat@mestocadcask
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971
Č. 6.: 7224-322/0200
Internet: www.mestocadca.sk
Fax: 041/4302218
DIČ: 2020552974
Adresa: Mestský firad Čadca, Namestie slobody 30, PSČ: 022

