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KONANIE PODĽA §88A ODS. 1 STAVEBNEHO ZAKONA

O NEPOVOLENÝCH 'TERÉNNYCH ÚPRAVÁCH
- OBOZNÁMENIE S P'ODKLADMrR()ZHODNUTIA

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení, na základe telefonického podnetu
'oznámilo listom zo dňa 04:05.2012, že vykoná v zmysle § -u 98,stavebného zákona štátny stavebný
dohľad dňa 22.05.2012 na nepovolených terénnych 4m!:\yách:~a 'pozemkoch p.č. CKN 7996, 7997,
1999,800171 v k.ú, Čadca. ,,;,,.,, '.','

Mesto Čadca vykonalo miestnu obhliadku na ktorej bolo zistené, že so stavbou terénnych' úprav
.napozemkoch p.č, CKN 7996, 7997, 7999, 800111 v k.ú.' Čadca už bolo začaté bez vydania
príslušného povolenia stavebného úradu. Na základe zistených skutočností Mesto Čadca, ako príslušný
stavebný úrad zahájilo konanie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona o nepovolených terénnych

-úpravách.

Na základe uvedených skutočnosti Mesto Čadca vyzvalo stavebníka: Mgr. Petra Švábiková,
Milošová 2972, 022 01 Čadca, aby v lehote do 31.08.2012 predložil doklady otom, že dodatočné
povolenie terénnych úprav nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a
OSObitnými,predpismi. Z uvedeného dôvodu bol stavebník po;inný v lehote do 31.08.2012 predložiť

,Mestu Čadca požadované doklady. Stavebník bol upozomeny, 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 podl'a § 117 zákona č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení bola doručená žiadosť o predlženie
termínu na doloženie dokladov ku konaniu podl'a § 88a ods. l stavebného zákona o nepovolených

, terénnych úpravách na pozemkoch p.č, CKN }996, 7997, 7999, 800111 v k.ú. Čadca. Mesto Čadca
žiadosti o predlženie termínu posúdilo a vyhovelo, pričom stanovilo nový termín na doloženie

.dokladov. '

Stavebník doručil žiadosť o vydanie dodatočného rozhodnutia o povolení terénnych úpravách
napozemkoch p.č. CKN 7996, 7997, 7999, 800111 v k.ú, Čadca a zároveň požadované doklady.
Nakoľko boli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre vydanie dodatočného
povolenia terénnych úprav, stavebný úrad na ich podklade konštatoval, že dodatočné povolenie stavby
:niéjevrozpore s verejnými záujmami chránenýmitýmto zákonom a osobitnými, predpismi.

Mesto Čadca oznámilo pokračovanie v konaní a súčasne na prerokovanie žiadosti nariadilo
ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, na deň 09.10;2013.
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Účastníci konania a dotknuté orgány mohli nahliadnuť do podkladov na tunajšom úrade počas
úradných dni, najneskôr pri ústnom konaní. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení, že
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. svoje nátnfetk,y môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní) inak sa na ne neprihIiadne, zároveň, že
podl'á§ 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky,
které neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote; hoci uplatnené mohli byť. Nakoľko
pozemkyp.č. CKN 1429917, 14316/4, 14316/1 v k.ú. Čadca nie sú zapísané na liste vlastníctva,
známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemkov p.č. CKN 1429917, 14316/4, 14316/1 bolo konanie
oznámenéformon verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Oznámenie o začati konania bolovyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Nakoľko účastníčka konania Mgr. Marta Janíková, Podzávoz 533, 022 01 Čadca vzniesla
námietky týka.j:úcesa zásahu terénnych úprav do jej pozemkov stavebný úrad vyzval stavebníka, aby v
stanovenej lehote predložil stavebnému úradu doklad.'.o. .vytýčení priebehu hranice pozemku
susediacehos účastníčkou konania, ktorýbúde ....zrealí:iová.i1§.pprávneným geodetom. Do doby

.doplnenia podkladu Mesto Čadca konanie o dodatočnom povoleniterénnych úprav prerušilo.

Mestu Čadca bolo doručené oznámenie, že na základe kúpnej zmluvy zo dňa 18·.03.2014 a
néslednevkladom do katastra nehnuteľnosti prešlo vlastnícke právo k nehnuteľnostiam- pozemkom p.č.
CKN-1996,7997v k.ú, Čadca na Miloša Prívaru; Milošová 385,02201 Čadca.

Novývlastnŕkpozemkovp.č. CKN 7996, 7997 v k.ú. Čadca -Miloš Prívara,zároveň oznámil, že
dňa 27:02 .•2014 bol pod číslom 14231174-38/14, overený pod číslom 193/2014 príslušným Okresným
úradom .adca; katastrálnym odborom, vyhotovený geometrickýplán, ktorý vyhotovil autorizovaný
geodetakartograf, ktorý následne vyššie uvedené parcely č. 7996; 7997 certifikovaným prístrojom i
vytýčil.ahranice bolí v prírode označené drevenými kolíkmi,

Na základe uvedeného stavebný úrad konštatuje, že priebeh hranice pozemku susediacehos
účastníčkou konania",:"pani Janíkovou bol zrealizovaný oprávneným geodetom.

.Nakoľkobcli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre vydanie dodatočného
. povolenia terénnych úprav, stavebný úrad na ich podklade konštatoval, že dodatočné povolenie stavby

niejevtozporesvereJnými záujmami chránenými týmto zékonomaosobltnýml.predpísmí. Stavebník
doloŽil kladné stanoviská dotknutých orgánov k dodatočnémupovoleniu terénnych úprav. Nový
vlastaíkpozemkcv vytýčil hranice pozemkov a zavíazal-saže v prípade, že bol zasiahnutý pozemok
vo vlastníctve pani Janíkovej vykoná nápravu a zasiahnutý pozemok upravý do pôvodného stavu, resp.
do stavu na základe dohody s pani Janíkovou, . .

Stavebnýúrad týmto oznamuje všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom nové
skutočnosti v konaní o dodatočnom povolení terénnych úprav (týkajúce sa zmenystavebnfka - Petra
'Švábiková a Miloš Prívara) a zároveň oznamuje že námietky apripomíenky k dodatočnému povoleniu
terénnych úprav na pozemkoch CKN 7996, 7997, 7fJ99, 800111 v.k.ú. Čadca si účastníci konania a
dotknuté orgány môžu uplatniť v lehote do 7 dni odo dňadc)l·učenia tohto oznámenia. Na neskôr
podané námietky a pripomienky nebude tunajší stavebný úrad prihliadať. Podl'a§ 42 eds. 4 stavebného
zákona sav odvolacom konanfneprihliadananámietky a.pripemienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak sa nechá niektorý
zňčastníkovkonanía zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s-overeným
podpisonHoho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
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Doručí sa:
Účastníci konania
Mgr. Petra Švábiková, Milošová súp. Č. 2972, 022 O1 Čadca
Miloš Prívara.Milošovä 385,02201 Čadca
Mgr. Marta Janfková.Podzávoz 533, Čadca
MilanPrívara, 1756,02201 Čadca
Hedviga Prívarová, Milošová 1918, 022 O 1 Čadca
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, O1O 57 Žilina
známi a neznámi vlastníci pozemkov parc.č. CKN 10629, 10628, 10627, 10620, 10618/2, 10617/2,
10615/2, 10616/1 v k.ú. Čadca . ... ~o:":. .. .

Ostatným účastníkom konania - -známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemkov p.č. CKN
1429917, 14316/4, 14316/1 v k.ú. Čadca sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podl'a § 26 ods. 2
záko?a Č. 71l196~ Zb. o spráVl!-0mkonaní. Oznámenie musí byt' vyvesené podobu 15 dní na úradnej
tabuh Me-stského uraduv Cadc!.' 0·0 ;

•
Doťknutéorgány:
Okŕesný úradoČadca, odbor starostlivosti o ŽP, Horná 2483,02201 Čadca
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 O 1 Čadca

Toto oznámenie musí byť vyvesenépodobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: .j.~2.1.:..1.?.2f ZVESENÉ DŇA: .
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Pečiatka a podpis rgál'iu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.
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