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ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY
Vysoko§kohikov 8556/33B, 010 08 Žilina

ROZHODNUTIE

Číslo: OU-ZA-OVBP2-2019/046864-002/PAV

Žilina, 31. okt6ber 2019

Okresný (wad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky (d'alej len 01:1 Žilina —
OVBP") ako prislušný odvolaci organ podra ust. § 4 ods. 1 pism. b) bod 1 zákona č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a dopinenf zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znenf neskoršich predpisov (d'alej len „Stavebný zákon") o odvolanf
účastnika konania: Jozef Juriš, bytom U Hluška — Kýčerka 2487, 022 01 Čadca, proti
rozhodnutiu mesta Čadca č.s.: VD/1872/2019/Mu zo &la 04.07.2019, ktorýmyre stavebnika:
Stredoslovenská distribučná, a.s., so sidlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina, v konanf
zastapená spinomocneným zástupcom: MIRACI elektro plus, s.r.o., so skllom Podzávoz
3008, 022 01 Čadca v konani o dodatočnom povoleni stavby povolilo zmenu trasy stavby:
„10323 — Čadca — Kýčerka — Rozširenie NNK" na pozemkoch parc.č.: KN — C 12501,
12401/2, 13470/1, 13470/2, 13468/56, 3156/2, 3156/3 a 3157/7 (podra dokumentácie
skutočného vyhotovenia stavby) v kat. územf Čadca (lfniová stavba), takt o
rozhodol:
Podra ustanovenia § 59 ods. 2 zákona 6. 71/67 Zb. o správnom konani (správny
poriadok) v znenf neskoršich zmien a dopinkov odvolanie účastnika konania: Jozef Juriš,
bytom U Hluška — Kýčerka 2487, 022 01 Čadca
zamieta
a rozhodnutie mesta Čadca č.s.: VD/1872/2019/Mu zo dim 04.07.2019
potyrdzuje.

Odôv odn en ie:
Mesto Čadca ako prislušný stavebný ítrad (d'alej len ,,stavebný úrad") v konanf
o dodatočnom povolenf stavby povolilo zmenu trasy stavby: „10323 — Cadca — Kýčerka —
Rozšfrenie NNK" na pozemkoch parc.č.: KN — C 12501, 12401/2, 13470/1, 13470/2,
13468/56, 3156/2, 3156/3 a 3157/7 (podra dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby)
v kat. územf Čadca (liniová stavba) pre stavebnfka: Stredoslovenská distribučná, a.s., so
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sfdlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 žilina, v konani zastúpená spinomocneným zástupcom:
MIRACI elektro plus, s.r.o., so sidlom Podzávoz 3008, 022 01 Čadca.
Proti takto vydanému rozhodnutiu podal v zákonom stanovenej 15-driovej lehote
odvolanie fičastnik konania Jozef Juriš, bytom U Hluška — Kýčerka 2487, 022 01 Čadca
(d'alej len „odvolater). V podanom odvolani odvolater uviedol, že v dodatočnom povolenf
zmeny stavby neboli zverejnené kompletné informácie zo zápisnice dria 21.06.2019
z priebehu konania o dodatočnom povoleni stavby 10323 Čadca Kýčerka — Rozšfrenie NNK,
za pritomnosti stavebného úradu, pani Anny Strakovej. V rozhodnuti o námietkach
účastnfkov konania bola zamlčaná veta: „Kábel bol na szičasné miesto uložený na základe
rozhodnutia mesta, ktorému bola predložená neoverená projektová dokumentácia".
Odvolater d'alej v podanom odvolanf uvádza, že Odôvodnenie rozhodnutia sa opiera
o nezákonné tvrdenia a to z toho dôvodu, le parcela CKN 13470/2 nie je vysporiadaná a teda
nie je evidovaná na liste vlastractva. Odvolater uvádza, že je spoluvlastnikom predmetnej
nehnuternosti v štvrtinovom podiele v stave EKN. Odvolater d'alej uvádza, že podra zákonov
je spolumajiterom parcely EKN č. 2896 orná pôda o výmere 309 m2, pričom toto vlastníctvo
je jednoznačne preukázaterné na liste vlastníctva č. 7686 katastrálneho územia mesta Čadce.
Odvolater je toho názoru, že aj napriek tomu, le staviter vedie líniovú stavbu, je povinný
dodať salas všetkých spoluvlastnikov pozemkov, cez ktorú sa realizuje liniové stavba.
Odvolater d'alej v podanom odvolani uvádza, že odôvodnenie sa opiera o nesprávne uvedené
ustanovenia zákona, kedIe predmetné pozemky nikdy nepatrili do správy mesta alebo VOC
a usadenfm predmetných panelových kociek resp. vytvorenie zastavanej cesty vznikla čierna
stavba. Miestna komunikácia sa nenachádza na p.č. CKN 13470/2 v k. ú. Čadca, ale na
pozemku p.č. CKN 13468/56 v k. ú. Čadca, na ktorej bola dodatočne povolená čierna stavba
v extraviláne obce. Odvolater d'alej uvádza, že rozhodnutie si protireči, ked' v odôvodeni sa
tvrdi, že predmetná panelová cesta, ktoré je neoprávnene položená na (z časti) jeho pozemku
je v správe mesta Čadca, ked' mesto Čadca predmetnú cestu vôbec neudržiava a nemá záujem
ani tieto pozemky vysporiadať, aj napriek tomu, že v extraviláne vydáva stavebné povolenia
na pornohospodársku pôdu. Odvolater d'alej v podanom odvolani uvádza, le aj nopriek
oznámeniu, že predmetná realizácia liniovej stavby sa vykonávala na čiento, mesto Čadca
nezabránilo stavebnikovi v realizácii stavby, na ktorú nemali právoylatné povolenie a zároveri
odvolater na tento problém upozorrioval mesto Čadca. Mesto Cadca dodatočne povoruje
čiente stavby bez súhlasu vlastnikov EKN pozemkov. Odvolater d'alej v podanom odvolanf
poukazuje na rozhodnutie mesta Čadca 6.: VD/3512/2018 Mu zo dria 11.09.2018, konlcrétne
no podmienky pod bodmi 2 a 20 toho povolenia, podra ktorých „Stavba bude uskutočnená
podia projektovej dokumentácie overenej stave bným úradom v spojenom ázemnom
a stavebnom konani. Pripadné zmeny nesmú byt' vykonang bez predchádzajz.iceho povolenia
stavebniho úradu" a „Stavebnými prácami nezasahove do vlastnickych, prip. iných práv
k pozemkom dotknutých stavbou bez sáhlasu ich majitera, správcu, neprimerane
neobmedzovat' práva a právom chránené záujmy tičastnikov stavebniho konania". Odvolater
uvádza, že tieto povinnosti navyše stavebnikovi vyplývajú priamo zo Stavebného zákona, ked'
v ust. § 58 ods. 2 je uvedené, že „Stavebnik must preukázat', že je vlastnikom pozemku alebo
le má k pozemku iné právo podra ,¢ 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje. zriadit' na
ňom poladovanú stavbu. Stavebnik významnej invest-1de, diarnice, rýchlostnej cesty alebo
železničnej dráhy preukazuje, le je vlastnikom pozemku alebo le má k pozemku iné právo
podia§ 139 ods. 1 pred vydanim stavebneho povolenia. To neplati, ak tieto skutočnosti
preukázal v územnom konani a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene."
Odvolater d'alej poukazuje aj na podmienku uvedenú v bode 21 rozhodnutia mesta Čadca 6.:
VD/3512/2018 Mu zo dria 11.09.2018, v ktorej je uvedené, že „Po ukončeni stavby je
stavebnik povinný pozemky dotknute stavbou uviest' do pávodniho stavu a pripadné vzniknuté
škody uhradit' vlastnikom resp. uživatetom podia všeobecných predpisov o náhrade škody."
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Na záver podaného odvolania odvolater žiada odvolaci organ, aby napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu
Na základe predloženého odvolania stavebný Arad podra ust. § 56 Správneho poriadku
vyzval listom 6.: VD/1872/2019/Mu zo dria 07.08.2019 ačastrakov konania, aby sa k obsahu
podaného odvolania vyjadrili v lehote do 7 dni odo dria doručenia. V stanovenej lehote sa
k podanému odvolaniu vyjadril spinomocnený zástupca stavebraka MIRACI elektro plus,
s.r.o., so sidlom Podzávoz 3008, 022 01 Čadea, ktorý vo svojom vyjadreni uviedol, le
predmetné odvolanie obsahuje množstvo zavádzajacich a nepravdivých tvrdeni.
Spinomocnený zástupca stavebnika d'alej uviedol, že stavebrak pri zhotoveni stavby
postupoval v salade s Rozhodnutfm o dodatočnom povolenf zmeny stavby č.j.
VD/1872/2019/MU zo dria 04.07.2019, stavba je umiestnená v salade s platným azemným
plánom mesta Čadca, pričom zhotovenie stavby rešpektuje verejný záujem. Spinomocnený
zástupca stavebraka k tvrdeniam odvolatera ohradom jeho vlastnickeho práva k pozemku, do
ktorého bol kabel uložený, sa pine stotolriuje so záverom stavebného aradu, že: „Pozemok
p.č. CKN 13470/2 v k.ú. Čadca sa nachádza v extraviláne obce, nemá zaloiený list
vlastnictva, pán Jozef Juriš má v tomto pozemku (v registri "E") podiel vo velkosti
Na
predmetnom pozemku je umiestnená panelová komunikácia, ktorá je zaradená do siete
miestnych komunikácil mesta Čadca, t,j. pozemok je zastavaný stavbou cesty, kedy
rešpektujfic ustanovenie § 4 ods. 2 zákona 6. 66/2009 Z.z. p. Jura ako vlastnik pozemku pod
stavbou je povinný strpiet výkon práva zodpovedajíiceho vecnimu bremenu do vykonania
pozemkových ziprav v prislušnom katastrálnom územl." Spinomocnený zástupca stavebnika
na základe toho uvádza, le v žiadnom pripade teda nemohlo dôjsť k znehodnoteniu pozemku,
ktorý už bol predtým zastavaný cestou. Spinomocnený zástupca stavebnika na záver svojho
vyjadrenia k podanému odvolaniu uvádza, že je toho názoru, že rozhodnutie o dodatočnom
povoleni zmeny stavby obsahuje všetky podstatné nálelitosti vyžadované zákonom, pričom
nie je potrebné toto rozhodnutie nijakSrm spôsobom meniť či dopiniť. Z toho dôvodu
navrhuje, aby odvolaci organ Rozhodnutie mesta Čadca č.j. VD/1872/2019/Mu o dodatočnom
povoleni zmeny stavby zo dria 4.7.2019 potvrdil.
Stavebný úrad následne odstúpil odvolanie spolu so spisovým materiálom 00 Žilina —
OVBP, ktorý mu bol doručený dria 12.09.2019.
00 žilina — OVBP ako prislušný odvolaci organ preskiimal odvolanim napadnuté
rozhodnutie, porovnal ho s platnými všeobecne závaznými pravnymi predpismi, ktoré bolo
potrebné v správnom konani aplikovať, preskamal predložený spisový material, podklady pre
vydanie rozhodnutia aj konanie, ktoré mu predchádzalo, ako aj dôvody podaného odvolania
a dospel k záveru, že nie je davod napadnuté rozhodnutie rušir.
Podia ust. § 88a ods. 1 Stavebniho zákona, ak stavebný úrad zisti, že stavba bola
postavená bez stavebneho povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu
konanie a vyzve vlastnika stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné
povolenie nie je v rozpore s vercjnými zdujmami chrdnenými týmto zdkonom, naimd
s ciePmi a zdmermi dzemného pldnovania, a osobitnými predpismi.
Podia ust. § 88a ods.2 Stavebniho zákona, ak vlastnik stavby požadované doklady
nepredlog v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným
záujmom, stavebný úrad nariadi odstrdnenie stavby.
Podia ust. § 88a ods. 4 Stavebného zákona v rozhodnuti o dodatočnom povoleni
stavby stavebný úrad dodatočne pova už vykonang stavebné prdce a urči podmienky na
dokončenie stavby alebo nariadi fipravy už real izovanej stavby.
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Podl'a ust. § 88a ods. 7 Stave bného zákona na konanie o dodatočnom povoleni stavby
sa primerane veahujii ustanovenia § 58 až 66.
Podl'a ust. § 88a ods. 8 Stavebného zákona podl'a odsekov I až 7 sa postupuje aj pri
neohldsenej jednoduchej stavbe alebo jej zmene, ak bola určend na ohldsenie podra § 55
ods. 2 pism. a).
Podl'a ust. § 3 ods. 1 Správneho poriadku správne orgány postupujú v konani v súlade
so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sti povinne chránit' záujmy štátu a spoločnosti, práva
a záujmy.b,zických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovat' pinenie ich povinnosti.
Podra ust. § 3 ods. 2 Správneho poriadku Správne orgány sú povinné postupovat'
v konani v ázkej súčinnosti s tičastnikmi konania, zličastnenými osobami a inými osobami,
ktorých sa konanie týka, a dat' im vkly priležitost; aby mobil svoje práva a zdujmy fičinne
obhajovat', najmči sa vyjadrit' k podkladu rozhodnutia, a uplatnit' svoje návrhy. Účastnikom
konania, zfičastneným osobcŕm a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne
orgány poskytovat' pomoc a poučenia, aby pre neznalost' právnych predpisov neutrpeli
v konani ujmu.
Podl'a ust. § 32 ods. 1 Správneho poriadku, správny orgán je povinný zistit' presne
a tipine skutočný stay veci a za tým fičelom si obstaraf potrebné podklady pre rozhodnutie.
Pritom nie je viazaný len ndvrhmi ričastnikov konania.
Podl'a ust. § 46 Správneho poriadku rozhodnutie musi byt' v súlade so zákonmi
a ostatnýrni prdvnymi predpismi, must ho vydat' orgán na to prislušný, must vychádzat' zo
spoldhlivo zisteného stavu veci a must obsahovat' predpisané náležitosti.
Dodatočné stavebné povolenie musf obsahovať obdobné náležitosti ako riadne
stavebné povolenie, čo je zakotvené aj v ustanovenf § 88a ods. 7 Stavebného zákona. Navyše
v horn musi byť vymedzený opis rozostavanosti stavby. Z odsekov 1 a 2 ustanovenia § 88a
stavebného zákona vyplýva, že d'ókazné bremeno preukázae, le d'alšia existencia
nepovolenej stavby alebo stavby uskutariovanej v rozpore so stavebným povolenfm nie
je v rozpore s verejnými záujmami, spaiva na vlastnikovi stavby, kedrie sa dopustil
porušenia zákona. Vlastnik stavby na základe výzvy stavebného úradu si sám a na vlastné
náklady musf zaobstarat' všetky potrebné doklady. Verejným záujmom sa v tejto
stivislosti rozumejú záujmy chránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými
vyhláškami, nariadeniami, záväznými časrami slovenských technických noriem a pod.
Musi sa posúdiť najma stalad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou z hFadiska súladu
s funkčnym vyuzitim, pokial' ju má obce spracovama.
OÚ žilina — OVBP na základe podkladov nachádzajúcich sa v predlozenom správnom
spise zistil, že mesto Čadca ako orgán štátneho stavebného dohl'adu (d'alej len „ŠSD")
vykonalo dňa 18.04.2019 ŠSD na stavbe uvedenej vo vyroku tohto rozhodnutia. Na
vykonanom 'ŠSD bolo konštatované, že mesto Čadca ako prfslušny stavebny úrad na uvedeml
stavbu vydalo rozhodnutie 6.: VD/3512/2018/Mu zo dňa 11.09.2018, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 18.10.2018. Pri vykone šSD bolo d'alej zistené, že stavebnfk zrealizoval
zmenu stavby (zmenu trasy) bez predchddzajaceho povolenia stavebného úradu, a preto
stavebny úrad mesta Čadca začne konanie o dodatočnom povoleni nepovolenej zmeny stavby.
Pri výkone ŠSD sa k uvedenej zmene trasy vyjadril konatel' spinomocneného zástupcu
stavebnika p. Cisárik, ktorý uviedol, že povolenej trase sa vyhli z dôvodu nestahlasu pána
Juriša so vstupom na jeho pozemok.
Na základe vykonaného ŠSD stavebný úrad mesta Čadca listom 6.: VD/1872/2019/Mu
zo dňa 10.05.2019 vyzval stavebnika, aby v lehote do 31.05.2019 predložil žiadosť
o dodatočné povolenie zmeny stavby a projektova dokumentdciu zmeny stavby. Stavebnik
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prostredníctvom svojho spinomocnenčho zástupcu spoločnosti MIRACI elektro plus, s.r.o.
predložil dim 14.05.2019 žiadosf o vydanie dodatočnčho povolenia zmeny stavby aj spolu
s projektovou dokumentdciou skutočnčho vyhotovenia stavby. Súčasfou žiadosti o vydanie
dodatočnčho povolenia zmeny stavby bolo aj geodetickč zameranie skutočnčho stavu stavby.
Na základe predloženej žiadosti o vydanie dodatočnčho povolenia zmeny stavby
stavebný ítrad mesta Čadca listom č.: VD/1872/2019/Mu zo dňa 17.05.2019 oznámil začatie
konania o dodatočnom povoleni zmeny stavby a siloasne nariadil na deň 21.06.2019 ňstne
pojednávanie spojené s miestnym zisfovanfm. Stavebný ňrad upozornil ňčastnfkov konania,
že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatnif najneskôr na ňstnom pojednávani, pretože
na neskôr podanč námietky sa nebude prihliadaf. Stavebný (wad mesta čadca rovnako tak
upozornil dotknuté orgány, že svoje stanoviská si môžu uplatnif v rovnakej lehote. 00 žilina
— OVBP konštatuje, že stavebný ňrad oznámenie o začati konania o dodatočnom povolenf
zmeny stavby doručoval verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 61 ods. 4 Stavebnčho zákona tak,
že toto oznámenie vyvesil na ňradnej tabuli mesta Čadca
'
v &loch 20.05.2019 až 04.06.2019.
Na ítstnom pojednávanf dim 21.06.2019 si svoje námietky uplatnil tIčastnik konania
Jozef Juriš — odvolater, ktorý uviedol, že nesňhlasi s dodatočným povolenim zmeny stavby,
pretože kábel je uložený na pozemku v jeho spoluvlastnictve, bez jeho salasu, pričom
uloženim kábla došlo k poškodeniu tohto pozemku a jeho znehodnoteniu. Odvolater na
ftstnom pojednávanf d'alej uviedol, že kábel bob na súčasné miesto uložený na základe
rozhodnutia mesta Čadca, ktorému bola predložená neoverená projektová dokumentácia
a preto žiada jeho odstránenie z pozemku, resp. jeho vysporiadanie. Na ňstnom pojednávani
sa k zmene stavby vyjadril aj konatel' spinomocnenčho zástupcu stavebnika p. Cisárik, ktorý
uviedol, že trvajň na vyjadreni vyslovenom na 'SSD dria 18.04.2019. Ostatni ňčastnici sa na
ňstnom pojednávanf k zmene stavby nevyjadrili.
Stavebný ňrad mesta Čadca následne vydal rozhodnutie, ktorým v konanf
o dodatočnom povolenf stavby povolil zmenu trasy stavby: „10323 — Čadca — Kýčerka —
Rozširenie NNK" na pozemkoch parc.č.: KN — C 12501, 12401/2, 13470/1, 13470/2,
13468/56, 3156/2, 3156/3 a 3157/7 (podl'a dokumentácie skutočnčho vyhotovenia stavby)
v kat. ňzemi čadca (liniovd stavba) pre stavebnika: Stredoslovenská distribučná, a.s., so
sidlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 žilina, v konani zastňpend spinomocneným zástupcom:
MIRACI elektro plus, s.r.o., so sidlom Podzávoz 3008, 022 01 Čadca.
00 žilina — OVBP po preštudovanf predloženčho správneho spisu viažuceho sa
k rozhodnutiu mesta Čadca č.s.: VD/1872/2019/Mu zo dria 04.07.2019 konštatuje, že
prvostupňový stavebný ňrad sa v konani o dodatočnom povolenf zmeny stavby riadil
ustanoveniami viažucimi sa ku konaniu o dodatočnom povol'ovani stavieb (§ 88a
a primerane § 58 — 66 Stavebného zákona), zistil náležite skutkový stay danej veci
a následne rozhodol v sňlade s prislušnými ustanoveniami Stavebrao zákona a Správneho
poriadku. 00 žilina — OVBP má týmto za preukázanč spinenie podmienky ust. § 32
Správneho poriadku, ktorá v prvom rade predpokladá správne a dôsledné zistenie skutkového
stavu.
00 žilina — OVBP po preštudovanf odvolanfm napadnutčho rozhodnutia zároveň
konštatuje, že stavebný ňrad mesta Čadca sa s námietkami ňčastnika konania uplatnenými
pred vydanfm odvolanim napadnutčho rozhodnutia vysporiadal dostatočne obsiahlo
a zrozumitel'ne, v sialade s ust. § 10 ods. 1 pfsm. i) Vyhlášky 6.: 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykondvajň niektorč ustanovenia Stavebnčho zákona, pričom svoje odôvodnenie, prečo
námietky zamietol, náležite vecne a právne odôvodnil.
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06 Žilina — OVBP k námietkam odvolatera uvedenym v podanom odvolani uvádza
nasledovné:
Odvolatel' v podanom odvolani uviedol, že ako spoluvlastnik pozemku parc.č.: KN —
E 2896 v kat. územi Čadca s navrhovanou stavbou nesalasí. Podl'a aktuálneho výpisu z listu
vlastnictva č. 7686, na ktorom je zapisaný pozemok parc.č.: KN — E 2896 v kat. úzernf Čadca
je zrejmé, že tento pozemok, cez ktorý je vedená predmetná liniová stavba, sa nachádza mimo
zastavaného tízemia obce.
Podia ust. § 11 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v zneni neskoršich predpisov (d'alej /en „zákon o energetike), drifter povolenia
alebo flint poverená.&ická osoba alebo právnickd osoba mbže vo verejnom záujme
a) vstupovat' na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadeni v rozsahu
a spasobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
zriad'ovat' na cudzich pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie
a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej stistavy. pri
povorovani takejto stavby stavebný 1:trad rozhodne o podmienkach, za alcých možno
stavbu uskutočnir a prevddzkovar na cudzom pozemku; oprávnenia stavebnika na
uskutočnenie stavby vznikajd nadobudnutim právoplatnosti takého rozhodnutia.
Podra ust. § 11 ods. 5 zákona o energetike, ak vznikne vlastakovi nehnuternosti
v asledku výkonu práv držitera povolenia alebo
poverenej osoby majetková ujma, má
nárok na náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa vzrahujit ustanovenia Občianskeho
zdkonnika. Ak je vlastnik nehnuternosti obmedzený pri obvyklom uživani nehnuternosti, má
nárok na primeranú jednorazovú nethradu za nňtene obmedzenie uživania nehnuternosti, ak
sa neposkytuje jednorazovd narada podra odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú
jednorazovú náhradu za ntitené obmedzenie uživania nehnutenosti možno uplatnit'
u držitel'a povolenia alebo nŕm poverenej osoby do šiestich mesiacov ado dňa, iced' sa o torn
vlastnik dozvedel, najneskir však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania
nehnuternosti, inak právo vlastnika na primeranú jednorazovú náhracht za 'dame obmedzenie
uživania nehnuternosti zaniká. Ak sa držiter povolenia a vlastnik nehnuternosti na výške
primeranej jednorazovej náhrady nedohodnfi, každý z nich môie podat' súdu návrh na
rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa
uplatnenia si nároku u driitera povolenia.
Podra ust. § 11 ods. 6 zákona o energetike drifter povolenia alebo ním poverená
osoba je povinný konar tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastnikov dotknutých
nehnuternosti, a ak sa jej nedá vyhnúr, obmedzit' ujmu na najmenšiu moinú mieru. Po
skončeni nevyhnutných pozemných prác je drifter povolenia alebo ním poverená osoba
povinný uviest' pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradit'
vlastnikovi pozemku spôsobend škodu.
Podra ust. § 11 ods. 8 zákona o energetike povinnosti zodpovedajecce oprávneniam
podra odseku 1 sú vecnými bremenami spoienými s vlastnictvom nehnuternosti. Neivrh na
vykonanie záznamu do katastra nehnuternostije oprávnený podat' drifter povolenia.
Podra ust. § 11 ods. 9 zákona o energetike vlastnik nehnuternosti má za zriadenie
vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; ncihrada sa poskytne za
výmeru, v ktorej je vlastnik obmedzený pri uiivani nehnuternosti v dôsledku uplatnenia
zákonného vecného bremena driiterom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastnikovi patri
primeraná jednorazová náhrada podra odseku 12.
Oprávnenie zodpoveclakIce vecnému bremenu, ktoré vzniká priamo zo zákona
o enemetike, nahrádza v prfpade výstavby elektroenergetického zariadenia inštitiat
vyvlastnenia podra stavebného zákona.
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Z vyššie citovaných ustanovení zákona o energetike a stavebnčho zákona vyplýva, že
stavebnik bol oprávnený zrealizovat' zmenu trasy liniovej stavby: „10323 — Čadca —
Kýčerka — Rozšírenie NNK" na pozemkoch parc.č.: KN — C 12501, 12401/2, 13470/1,
13470/2, 13468/56, 3156/2, 3156/3 a 3157/7 (podl'a dokumentácie skutočného vyhotovenia
stavby) v kat. úzerní Čadca (líniová stavba) aj bez predchadzajtkeho jednania
s dotknutými vlastnikmi pozemkov a bez preukázania vlastníckeho alebo iného práva
k pozemkom dotknutým navrhovanou stavbou a stavebný úrad bol oprávnený rozhodnutie
o dodatočnom povolení zmeny trasy stavby vydae.
Z uvedeného vyplýva, že námietky odvolatel'a, ktorý poukazuje na porušenie jeho
vlastníckych práv, sú neopodstatnené a 00 Žilina — OVBP ako odvolací orgán im netn6že
vyhovief. 00 žilina — OVBP poznamendva, že článok 20 0stavy SR v §-e 1 zaručuje, že
každý má prdvo vlastniť majetok. Vlastnícke pray() všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný
obsah a ochranu. Článok 20 obsahuje však aj odsek 4: Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie
vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na
základe zákona a za primerann náhradu.
Ako bolo vyššie uvedené, jedná sa o stavbu elektroenergetickčho zariadenia, pre ktorč
je prípustné vo verejnom záujme zo zákona vlastnícke práva obmedzif, pričom za
obmedzenie práv prislúcha vlastníkom pozemku jednorazová rarada. Postup stavebnčho
úradu v konaní o dodatočnom povolení zmeny trasy stavby elektroenergetickčho zariadenia
teda bol v súlade aj s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
OU Zilina — OVBP zároveii uvádza, že by neobstála ani námietka, že sa jedná len
o súkromný a nie o verejný záujem. Ide o výstavbu distribučnej siete na časf vymedzeného
územia a distribučna sieť je elektroenergetickým zariadením. Už samotnou povahou
elektroenergetického zariadenia je potvrdený verejný záujem, tak ako vyplýva z vyššie
citovaných ustanovení zákona o energetike, ktorý netreba osobitne preukazovaf územným
plánom, súhlasom verejnosti alebo uznesením orgánu samosprávy.
Na zállade vyššie uvedeného, OĹJ Žilina — OVBP ako odvolací orgán odvolanie
odvolatel'a zamieta v pinom rozsahu.
Po preštudovaní predloženého administratívneho spisu vo veci dodatočného povolenia
zmeny trasy stavby: „10323 — Čadca — Kýčerka — Rozšírenie NNK" na pozemkoch parc.č.:
KN — C 12501, 12401/2, 13470/1, 13470/2, 13468/56, 3156/2, 3156/3 a3157/7 (podl'a
dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby) v kat. území Čadca (líniová stavba) OU žilina
— OVBP konštatuje, že prvostupriový stavebný úrad mesta Čadca postupoval v stilade
s ustanoveniami Stavebného zákona, Správneho poriadku a Zákona o energetike.
00 Žilina — OVBP na záver tohto rozhodnutia uvádza, že prvostupŕiový stavebný úrad
pri svojom rozhodovaní postupoval v súlade so zásadou zákonnosti, ked' postupoval v súlade
so zákonmi, inými právnymi predpismi a normami. Stavebný úrad postupoval aj v súlade so
zásadou súčinnosti správneho orgánu s účastníkmi konania. Zároversi stavebný úrad
účastníkov konania poučil aj o možnosti podaf voči vydančrnu rozhodnutiu odvolanie.
Stavebný úrad postupoval aj v súlade so zásadou materidlnej pravdy, ked' zistil sporahlivo
stay veci ako aj všetky skutočnosti potrebné pre korektné rozhodnutie v predmetnej veci.
Stavebný úrad tak urobil z úradnej povinnosti vyplývajúcej mu jednoznačne zo zákona.
Sporahlivé zistenie stavu veci predpokladá postup, ked' si správny orgán v súlade s ust. § 32
ods. 1 Správneho poriadku zaobstará také podklady pre rozhodnutie, ktorč mu umožnia zistif
presne a úpIne skutkový stay veci. Stavebný úrad postupoval aj v súlade so zásadou rovnosti
účastníkov konania, ked' z jeho konania nebola zrejrná účelová ani iná procesná diskriminácia
účastníkov konania. Všetci účastníci mall rovnaké procesné práva na podávanie námietok
a pripomienok v rámci uskutočneného konania pred prvostupfiovým stavebným &adorn.
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Prvostupriovy stavebný úrad poskytol všetkým fičastnikom konania rovnaké možnosti na
obhájenie svojich práv. OU žilina — OVBP uvádza, že stavebný úrad postupoval v intencidch
vyššie uvedenych zákonov, ked' si zaobstaral potrebné podklady pre rozhodnutie vo veci
a zistil si presne a fipine skutkový stay a následne vo veci náležite rozhodol.
Podl'a ust. § 46 Správneho poriadku rozhodnutie must byt' v súlade so zákonmi
a ostatnými právnymi predpismi, milsí ho vydat' orgán na to prislušný, musi vychádzat' zo
sporahlivo zisteného stavu veci a musi obsahovat' predpisané náležitosti.
Podra ust. § 59 ods. 2 Správneho poriadku ak sú pre to dôvody, odvolaci orgán
rozhodnutie zmeni alebo zruší, inak odvolanie zandetne a rozhodnutie potvrdi.
00 žilina — OVBP po oboznámenf sa s dôvodmi odvolania Jozefa Juriša, bytom
U Hluška — Kyčerka 2487, 022 01 čadca, ako aj preskilmanim odvolanim napadnutého
rozhodnutia mesta Čadca a jeho porovnanfm s platnými zákonmi a všeobecne zdväznými
predpismi, nezistil také zdvažné porušenie v jeho konani a rozhodnutf, pre ktoré by bolo
odôvodnené preskiamavané rozhodnutie zrušit' a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pou č enie:
Proti tomuto rozhodnutiu o odvolanf sa podl'a ust. § 59 ods. 4 Správneho poriadku
nemožno d'alej odvolaf. Rozhodnutie je možné presktImať sridom podl'a prfslušnych
ustanoveni Správneho stldneho poriadku.

RNDr. Ivana žureková
vedfica odboru

Dotknutým ričastnikom konania (§ 59 ods. 1 Stavebného zákona — stavebnik, osoby,
ktoré majú vlastnicke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich
pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbdm môžu byt'
stavebným povolenim priarno dotknuté,
osoby, ktorým toto postavenie vyplýva
z osobitného predpisu, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktord sa
týka projektu stavby) sa toto rozhodnutie v intenciách ust. § 69 ods. 2 Stavebného zákona
oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 26 správneho poriadku vyvesenim po dobu
15 dní na tlradnej tabuli Okresného ňradu Zilina, Odboru výstavby a bytovej politiky,
so sidlom Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 žilina, na internetovej stránke Okresného
ňradu Zilina, Odboru výstavby a bytovej politiky a na riradnej tabuli mesta Čadca.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Čadca bezodkladne oznámi
skutočnost' o vyvesení a zveseni tohto rozhodnutia Okresnému tíradu Zilina, Odboru
výstavby a bytovej politiky.

Vyvesené dria:

g.

7
Pečiatka a podpis -opravnenej osoby
potvrdzujiacej vyvesenie a zvesenie:

Zvesené dria•
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Na vedomie:
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., so sidlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 žilina,
prostrednictvom spinomocneného zástupcu: MIRACI elelctro plus, s.r.o., so sfdlom
Podzávoz 3008, 022 01 tadca,
2. Jozef Juriš, bytom U Hluška — ICSrčerka 2487, 022 01 Čadca,
3. Martin Hunk, SNP 738/20, 022 04 tadca,
4. Mesto tadca (2x), primátor mesta, Nám. slobody 30. 022 01 Čadca, spolu s vrátenim
spisu.
do:
— spis.
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