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Č. j.: VD/4265/2012/Mu

A

V Čadci dňa 01.07.2014

r

OZNAMENIE
O PODANOM ODVOLANÍ
.'

-

',-.-,.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podl'a§ 117 z;ák~n~ Č.:-5P/,1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len "stavebný zákon"), , na
. základe žiadosti, ktorú dňa 28.09.2012 podal
Stredoslovenská
energetika
- Distribúcia,
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,.
ktorého zastupuje MONDE Z s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina,
vydal dňa 08.04.2014 rozhodnutie pod č.sp. VD/4265-3f20'12/MD'na
stavbu:
"SW - 4758 Čadca - HoreÍica zah. TS Horelica - pri STK"
na pozemkoch v k.ú Horelica. Proti tomuto rozhodnutiu
• Vlasta Prengelová, Horelica 127, 022 O 1 Čadca
• Anna Ščuryová, Horelica 231, 022 01 Čadca

podal(a)

• Anastázia Ščurová, Horelica 231,02201
Čadca
• Mária Švancárová, Horelica 455,02201
Čadca
v zákonnej lehote odvolanie. Kópia tohto odvolania je priložená v prílohe.
Účastníci konania sa môžu vyjadriť k podanému odvolaniu do
10 dní odo dňa doručenia
tohto oznámenia.

K neskôr podaným

vyjadreniam

sa nebude prihliadať:

~<

•

Ing. Milan GURA
primátor
mesta

Príloha:
• kópia odvolania
Doručí sa:
Účastníci konania
1. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp.
2. MONDEZ s.r.o., Námestie hrdinov súp. Č. 380/1 O, 010 03 Žilina
3. Nakoľko sajedná o líniovú stavbu s veľkým počtom

Č.

2927/8, O 10 47 Žilina

Čsp. VD/4265120

12 "vlu - Č.Z. VD -1265-4/20 l ž/Mu

str. 2

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, týmto sa oznámenie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnomkonaní. Oznámenie musí
byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
.

Dotknuté

orgány

Dotknuté orgány
4. MsÚ Čadca, referát dopravy
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku súp. Č. 4,02201
Čadca
6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životnéprostŕcdicHomá-súp.
č. 2483, 022 Ol Čadca
7. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č~(960, 010 57 Žilina
8. Slovak Telekom a.s., ReSI, p'oštová súp. Č. 1, O 10 O l Žilina
9. Spp - distribúcia, a.s., Závodská cesta súp. Č. 2949/26, 010 22 Žilina
10. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. Č. 2927/8,01047
Žilina

Na vedomie:

ll. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp.

Č.

2927/8, 010 47 Žilina

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia j e dňom doručenia .
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Pečiatka a podpi~u:g:~:l,láery-put\7ľrDzzuuJ]ee~vyvesenie
a zvesenie

Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 04114302218
DIČ: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30. PSČ: 022 Ol

E-mail: sekretariatiaJ.mestocadca.sk
Internet: www.rnestocadca.sk

Čadca, 14.05.2014

Vec: Č. j.: VD/4265/2012/Mu
Odvolanie proti vydanému stavebnému povoleniu, ktoré vydalo MESTO
ČADCA pod č. j. VD/4265/2012/Mu dňa 08.04.2014 na stavbu "SW - 4758
Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK"
0.

:.:.",,'
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Ako účastníci stavebného konania podávame odvolanie proti rozhodnutiu MESTA
ČADCA
oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta
:3 služieb č .j. VD/4265/2012/Mu
zo dňa 08.04.2014 (ďalej len "stavebný úrad"),
ktorým sa vydáva stavebné povolenie stavby "SVV- 4758 Čadca - Horelica zah. TS
Horelica - pri STK" na žiadosť stavebníka Stredoslovenská energetika - Distribúcia,
8.S Pri Rajčianke 8591/48,
010 07 Žilina, v zastúpeni MONDEZ s.r.o. Námestie
hrdinov 380/10 010 03 Žilina (ďalej len stavebník).
Dôvody:
Podľa nášho názoru stavebný úrad pri vydávaní predmetného.stavebného povolenia
porušil viaceré hmotnoprávne ustanovenia záko'n-ä č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní
a stavebnom
poriadku
v znení
neskorší.ch predpisov
ako
aj
procesnoprávne ustanovenia Správneho poriadku.
Stavebný úrad od samého, počiatku sa snažil ignorovať naše postavenie účastníkov
konania a mal snahu vylúčiť nás zo stavebného konania. Nasvedčuje tomu postup,
keď začal svoje stanoviská a ďalšie listiny doručovať formou verejnej vyhlášky
dôvodiac; veľkým počtom účasthíkov, resp. údajne účastníci nie sú známi, jedná sa o
liniovú stavbu a pod. My ale tvrdíme, že predmetná stavba nesplňa definíciu líniovej
stavby, nakoľko sa jedná o elektrické vedenie len pre úzky okruh nehnuteľností.
Máme za to, že sme boli riadne zistení účastníci konania, ktorí podávali písomné
stanoviská k postupu stavebného úradu (viď podnet zo dňa 9.8.2012).
,i\k aj napriek tomu stavebný úrad ustálil, že Je dôvod na doručovanie verejnou
vyhláškou, mal dôsledne dodržať postup, ktorý pre tento spôsob doručovania
vyžaduje zákon o správnom konaní.
Podľa § 26 ods. 2 zákona Č. 71 li 967 Zb. o správnom konaní doručenie verejnou
vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán
zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej

tlači, rozhlase alebo na dočasnej verejnej tabuli správneho orgánu na mieste,
ktorého sa konanie týka.
V danom prípade ale stavebný úrad nedodržal povinnosť súčasného zverejnenia,
nakoľko na tabuli - paneli umiestnenej pred budovou MÚ v Čadci nebolo stavebné
povolenie č.j.: VD/4265/2012/Mu
do dnešného dňa zverejnené.
O vydaní
stavebného povolenia č.j. VD/4265/2012/Mu zo dňa 08.04.2014 sme sa dozvedeli
úplnou náhodou.
Podotýkame, že v minulosti stavebný úrad na tabuli - paneli pred MÚ zverejňoval
rozhodnutia a oznámenia vo veci uvedeného stavebného konania. A tiež aj
v súčasnosti sú na predmetnom mieste zverejnené (vyvesené) iné stavebné
povolenia a dôležité listiny. Podotýkame.tže
tab'úIJ[:r'pH~(rMÚ sme kontrolovali napr.
v dňoch 18.4.2014, 22.4.2014, 23.4:2014, 28.4.2014, :''3'0.4.2014, 2.5.2014 a aj
15.5.2014. Okrem našich' osobných zistení to môžu potvrdiť p. Anna Janíková,
Staškov, p. Maríán Blaha, Stará Bystrica, p. Marta Kyzeková Čadca, p. Róbert Blaha;
Čadca, ktorých písomné prehlásenie potvrdzujúce naše tvrdenia, prikladáme
k tomuto odvolaniu.
My odvolatelia sa právom domnievame,. že sJ<3yebn,ý:,úradnás v danom prípade
chcel vy)účiť z konania. S doručováním sa 'totiž spájajú významné dôsledky.
Doručovanie rozhodnutí v správnom konaní má vplyv na splnenie procesných
podmienok odvolacieho konania, ako aj konania následného súdneho preskúmania
správnych rozhodnutí v správnom súdnictve. Ak nebolo rozhodnutie správne
doručené, s takouto vadou sú spojené závažné procesnoprávne následky, nemôže
začať plynúť lehota na podanie odvolania alebo žaloby a rozhodnutie nemôže
nadobudnúť právoplatnosť,
pretože doručenie rozhodnutia vo veci samej je
nevyhnutným predpokladom právoplatnosti rozhodnutia.
.
Vzhl'adom "na uvedené odvolatelia vidia nezákonnosť v procesnom postupe
stavebného úradu, najmä v porušení základných zásad správneho konania, a to
v zásade zákonnosti uvedenej v § 3 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, ktorá predpokladá konanie správneho orgánu
v súlade so všetkými právnymi predpismi SR, predpokladá dodržiavanie tak
procesných ako aj hmotnoprávnych noriem, a k.t.9Ié sa vzťahuje na celý priebeh
konania a samotné rozhodnutie. Postup správneho orgánu voči osobám, nielen teda
účastníkom konania musí byť taký, aby si mohli účinne brániť práva a právom
chránené záujmy a túto možnosťje správny orgán povinný poskytnúť.
Touto vadou konania nás stavebný úrad zbavil možnosti účinne a kvalifikovane
brániť svoje práva vyplývajúce nám z postavenia účastníkov konania.
Tiež podotýkame, že stavebný úrad doručuje priamo žiadatel'ovi, projektantovia iným
subjektom, ktoré nazýva dotknutými orqánrni v počte 11 subjektov, hoci, zpohľadu .:'
správneho konania majú postavenie zúčastnených osôb a nie je povinnosť im
rozhodnutia doručovať a účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou, pričom
účelovo nedodržiava postupy, ktoré pri takejto forme doručovania vyžaduje zákon.
My, odvolatelia máme zato, že ide o takú vadu konania, ktorá má vplyv na zákonnosť
rozhodnutia stavebného úradu a prvostupňového správneho orgánu a aj preto
považujeme stavebné povolenie VD/4265/2012/Mu zo dňa 8,4.2014 za nezákonné.
Nezákonnosť
uvedeného stavebného povolenia vidíme aj v tom, že stavba
trafostanice sa má realizovať na pozemku - parcela Č. KN - C 2018/2 kat. úz
Horelica, ktorý, podľa našich zistení bol na stavebníka SSE . Distribúcia, a. s. Žilina
prevedený v rozpore s právnymi predpismi a preto sme sa obrátili na Generálnu
prokuratúru SR s podnetom na preskúmanie zákonnosti postupu Mesta Čadca pri
prevode predmetnej nehnuteľnosti.

Stavebný úrad teda porušil zákon, keď vydal stavebné povolenie na umiestnenie
stavby na pozemku, vlastníctvo ktorého je spochybnitel'né.
Vzhl'adom na vyššie uvedený postup stavebného úradu, sme nútení trvať na
všetkých doteraz vznesených námietkach, s ktorými sa stavebný úrad v priebehu
doterajšieho konania nevysporiadal.
Podotýkame, že pri umiestňovaní stavby, a tou je aj trafostanica, je nutné vychádzať
z existujúceho stavu a tomu povoľovan ú stavbu prispôsobiť, nie naopak. Podľa
stavebného
zákona
stavba
má
byť
začlenená
do
územia
v súlade
s enviromentálnymi zásadami a požiadavkami ochrany prírody, aby sa vylúčili
negatívne účinky stavby na okolie z hl'adiska ochrany zdravia a životného prostredia,
bola zabezpečená ochrana prírody a osób preéf.hluk6.bl·,· yibráciami, ionizačným
žiarením z geologického podložia vplyvom qeopatoqénnvch zón a pod. V danom
prípade sa tieto negatívne účinky ešte zvýšia pôsobením podzemných vôd, ktoré sa
v tejto oblasti hojne vyskytujú. Pri rozhodovaní o umiestnení stavby stavebný úrad
vôbec nezohl'adnil skutočnosť, že trafostanica je v bezprostrednej blízkosti našich
obydlí a v bezprostrednej blízkosti stlpu vysokého napätia, ktorý le tiež vel'mi blízko
našich rodinných domov. My, vlastníci domov v bllzkorn susedstve tohto elektrického
vedenia už. v súčasnosti pociťujeme nepriaznivé \!Plyvy,'kforé sa prejavujú búšením
srdca, nespavosťou a pod. Umiestnenie trafostanice na parcele Č. KN - C 2018/2
kat. úz. Horelica tento stav ešte zhorší.
V zmysle § 43d ods. 6 stavebného zákona z hl'adiska ochrany pred hlukom
a vibráciami sa stavba musí navrhnúť a postaviť tak, aby hluk a vibrácie vnímané
osobami v blízkosti stavby neprekročili úroveň, ktorá ohrozuje ich zdravie, aby im
umožnili spať, odpočívať a pracovať vuspokojvých podmienkach.
V zmysle § 43d ods. 4 písm. d) stavebného zákona, z hl'adiska hygieny a ochrany
zdravia a životného prostredia sa musí stavba navrhnúť a postaviť tak, aby
neohrozovala hygienu a zdravie susedov.
V danom prípade stavebný úrad vydal stavebné povolenie v rozpore s uvedenými
zákonnými
podmienkami,
ignorujúc oprávnené záujmy dotknutých
občanov.
Stavebné povolenie vydal bez toho, aby predložil odbornú štúdiu, resp. posudok
hodnotiaci vplyv stavby na životné prostredie a zdravé bývanie osôb so stavbou
susediacich.
I
.v zmysle § 47 písm. a) stavebného zákona sa stavby musia navrhovať tak, aby boli
po celý čas životnosti v súlade so základnými
požiadavkami na stavby, so;
zastavovaclrni podmienkami ..., aby sa vylúčili negatívne účinky stavby na okolie ...
Stavebný úrad sa v konaní nezohl'adnil skutočnosť, že umiestenie stavby bude mať;
negatívne účinky aj z toho dôvodu, že stavba výrazne zhorší už aj tak vel'mi zlé!
podmienky na prístup obyvatel'ov okolitých domov k svojim nehnutel'nostiam a to
hlavne pri zásobovaní domov, prístupe zdravotníckych vozidiel a pod. Umiestnenie
stavby znemožní už aj tak komplikovaný prístup k našim domom motorovými
vozidlami, či už osobnými, alebo nákladnými. Tiež znemožní už aj tak komplikované
uskladňovanie posypových materiálov v zimnom období a odpratávanie snehu
z prístupových komunikácií v zimnom období. Na tento účel totiž slúži pozemok, na
ktorom stavebný úrad povolil umiestnenie trafostanice.
Stavebný úrad si účelovo osvojil len stanovisko príslušného cestného správneho
orgánu, ktorý orgán ani bližšie nešpecifikuje
a teda jeho stanovisko je
nepreskúmatel'né a my tvrdíme, že aj neobjektívne a neodborné. Tvrdíme, že tzv.
odborné stanoviská boli vydané bez znalosti miestnych pomerov a nezohl'adňujú
dopad stavby z pohl'adu celkovej situácie v dotknutej oblasti a nesplňajú klasifikáciu
odborného stanoviska ako to má na mysli stavebný zákon.

Podotýkame, že naše námietky nemožno považovať za svojvoľné a účelové.
V snahe prispieť k riešeniu problému sme na návrh projektanta ponúkli iný pozemok
pre účely umiestnenia trafostanice. Pozemok sme obstarali my, dotknutí obyvatelia
vlastnými silami a za vlastné prostriedky. Projektant a napokon aj investor nemali
voči náhradnému pozemku výhrady. Zarážajúce je, že až začiatkom mesiaca február
2014, keď malo dôjsť k zámene pozemkov, zástupca Fi MONDEZ, s.r.o. Žilina
(projektant) nám oznámil, že náhradná parcela nie je vhodná. Máme dôvod
domnievať sa, ze tento postup bol účelovo zvolený, aby sme sa dostali do časovej
tiesne a nemohli brániť svoje práva proti neoprávneným a škodlivým zásahom
Stavebný úrad pri vydávaní stavebného
povolenia konal unáhlene. Určil síce
minimálnu vzdialenosť vedenia od prívódupitnej"':vódY'a
plynu, ignoroval však
terénne podmienky - veľmi stiesnené, ktoré neumožnia vbudúcnosti v danej lokalite
umiestniť kanalizačné potrubie.
My, odvolatelia tiež žiadame, aby v odvolacom konaní bola preskúmaná skutočnosť,
aký počet stavebných povolení (resp. dodatočných legalizácií stavieb) za ostatných
päť rokov bolo vydaných v lokalite, ktorej má tr.afostanica slúžiť a či SSE -.Distribúcia
vydal súhlasné stanovisko k stavbám z hl'adiska(~y~lity.:dodávky elektriny. Totiž len
v čase, keď sa rieši tento problém v blízkom okol! pribudli dve nové stavby (rod.
domy).
Na základe uvedeného a s poukázaním na to, že pri vydávaní stavebného povolenia
boli za strany stavebného úradu porušené viaceré hmotnoprávne a procesné
ustanovenia stavebného zákona a zákona o správnom konaní, boli porušené naše
základné I'udské práva - najmä právo na ochranu súkromného vlastníctva pred
rušivými vplyvmi, ako aj právo na nerušené, bezpečné a zdravé bývanie vyplývajúce
z Ústavy Slovenskej republiky, žiadame, aby správny orqán, ktorý vydal stavebné
povolenie č.j. VD/4265/2012/Mu
zo dňa 08.04.2014. vyhovel nášmu odvolaniu,
predmetné stavebné povolenie zrušil, resp. vec predložil na rozhodnutie odvolaciemu
orgánu.
V prípade, že odvolaniu nevyhovie a stavebné povolenie vydá, žiadame, aby správny
orgán odložil vykonatel'nosť svojho rozhodnutia až do doby právoplatného stanoviska
orgánov (súd, prokuratúra) na ktoré sme sa obrátili._
. ,
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Odvolatel':
\\
) .....
\.....-1. Vlasta Prengelová, Horelica 127, 022 01 Čadca
'\~\V-.J»
2. Anna Kufová, Horelica 127, 022 01 Čadca
f
3. Anna ~~uro~á, HO,relica 2.31, 022 01 Čadca
4. Anastázia Šcurova, Horelica 231, 022 .01 Čadca.){~l/L.
5. Iveta Kubištová, Horelica 128, 022 01 Čadca
\
6. František Kubišta, Horelica 128, 022 01 Čadca
7. Viera Gilániová, Horelica 424, 022 01 Čadca
8. Miroslav Giláni, Horelica 424, 022 01 Čadca
9. Marcela Jedináková, Horelica 455, 022 01 Čadca
Odvolatelia v rade 5 - 9 zastúpení Annou Ščurovou, Horelica 231, 022 01 Čadca na .
zákl. plnej moci
!
10. Mária Švancárová, Horelica 455, 022 01 Čadca '. ),o:V·.,,c_cÁ--'(L./(:v;v1-Y"u
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