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V Čadci dňa 15.01.2015

Č. j.: VD/1976/2012/Mu

ROZHODNUTIE
v

,

O DODATOCNOMP·OVOLENI
TERÉNNYCH';úi'AAV

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný p~dr.a§.ll7.zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn~h{neskôrších predpisov (d'alej len "stavebný
zákon"), preskúmal žiadosť o dodatočné povolenie terénnych úprav, ktorú podal
Mgr. Petra Švábiková, Milošová 2972,02201
Miloš Prívara, Milošová 385, 022 01 Čadca

Čadca

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného
zákona
d o d a t.O č n e p o v o ľ uje
zrealizované stavebné práce na
terénných úpravách
(ďalej len "stavba") na pozemkoch
katastrálnom území Čadca.

register "C" parc. Č. 7996/1, 7996/2, 7997, 7999, 8001/1 v

Popis stavby:
Stavebník (Mgr. Petra Švábiková) zrealizoval na predmetných pozemkoch terénne úpravy.
Pôvodný terén bol svahovitý, vykonanými terénnými úpravami boli vytvorené rovinné podmienky na
realizáciu oddychovej časti záhrady. Terénne úpravy sa dotkli pozemkov parc. Č. CKN 7996/1, 7996/2,
7997, 7999, 8001/1 v k.ú. Čadca. V priebehu konania došlo k zmene vlastníka pozemkov p.č. CKN
7996/1, 7997 v k.ú. Čadca (nový vlastník-: Mil?š Prívara).
.
Pre dokončenie stavby sa určujú tíeto podmienky; .

'1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v konaní
o dodatočnom povolení terénnych úprav. Prípadné
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

zmeny

nesmú

byť

vykonané

bez

2. Pri uskutočňovaní dokončenia terénnych úprav je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas dokončenia terénnych úprav budú dodržiavané
uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Terénne úpravy budú dokončene
rozhodnutia.

do jedného

všeobecné

technické

roku od nadobudnutia

požiadavky

právoplatnosti

na

tohto

---
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5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii terénnych úprav sú stavebníci povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu
a zákonný spôsob jeho likvidácie.
6. Pozemky budú odvodnené
a nehnuteľnostiach.

tak,

aby

nespôsobovali

škody

na

susedných

pozemkoch

7. Stavebník je povinný počas dokončenia terénnych úprav v zmysle § 46d stavebného zákona viesť
stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii terénnych úprav.
8. Na dokončenie

terénnych

úprav budú použité stavebné

osobitných predpisov.

.

'o'

•

výrobky, ktoré splňajú

podmienky
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9. Stavebníci súe povinní v súvislosti s výkonom stavebných prác na predmetných pozemkoch
udržiavať v čistote komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečistení.
10. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckychpríp.
iných práv k pozemkom dotknutých
terénnymi úpravami bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a
právom chránené záujmy účastníkov stavebného konan'ia:'···
o,'.

ll. Po ukončení terénnych úprav sú stavebníci povinní pozemky dotknuté vykonanými terénnými
úpravami uviesť do pôvodného stavu a prípadné vzniknuté' škody uhradiť vlastníkom resp,
užívateľom podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Arch. Stanislav Smatana, Popradská 4, 080 O 1 Prešov
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu stavebného konania boli vznesené námietky účastníčky konania - Mgr. Marta
Janíková, Podzávoz 533, 02201 Čadca,
Nesúhlasí s vykonanými terénnými úpravami nakoľko došlo k zasiahnutiu jej pozemku, nebol
predložený dôkaz o nezávadnosti navezenej zeminy, nedošlo k odškodneniu.
Stavebný úrad námietky po posúdení a preverení v konaní zamieta,
Zo strany ostatných
pripomienky.

účastníkov

konania neboli v konaní vznesené žiadne námietky ani

Pokračovanie vo vykonaní dokončenia terénnych úprav nesmie byť začaté pokiaľ rozhodnutie
nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. l zákona Č. 71/1967 Zb, o správnom konaní.

-,

Terénne úpravy nie sú v kolízii s platnou územno - p1ánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN
mesta Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa
27.07.2007.

ODÔVODNENIE
Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 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 úpravách na pozemkoch p.č. CKN 7996, 7997,
7999,800111 v k.ú. Čadca.
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Mesto Čadca vykonalo miestnu obhliadku na ktorej bolo zistené, že so stavbou terénnych úprav
na pozemkoch p.č. CKN 7996, 7997, 7999, 8001/1 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 skutočností Mesto Čadca vyzvalo stavebníka: Mgr. PetraŠvábiková,
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 bolstavebníkpovinnýv
lehote do 31.08.2012 predložiť
Mestu Čadca požadované doklady. Stavebník bol
Ú. :y,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.
'"
Milošová

upozome~i,

Mestu Čadca, ako príslušnému stavebnému"úradu podľa: § 117 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vplatnont:':itiení:bola
doručená žiadosť o predlženie
termínu na doloženie dokladov ku konaniu podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona o nepovolených
terénnych úpravách na pozemkoch p.č. CKN 7996, 7997, 7999, 8001/1 v k.ú. Čadca. Mesto Čadca
žiadosti o predlženie termínu posúdilo a vyhovelo, pričom stanovilo nový termín na doloženie
dokladov.
Na základe tvrdenia stavebníka a účastníkov konania terénne úpravy boli vykonané z materiálu
získaného z asanačných prác bývalého AVC. Mesto Čadca požiadalo Obvodný úrad životného
prostredia v Čadci aby v lehote do 28.02.2013 vydal záväzné stanovisko ku konaniu podl'a § 88a ods.
1 stavebného zákona o nepovolených terénnych úpravách na pozemkoch p.č. CKN 7996, 7997, 7999,
800111 v k.ú. Čadca.
Na základe stanoviska Obvodného úradu životného prostredia bolo potrebné predložiť
projektovú dokumentáciu doplnenú z hľadiska odpadového hospodárstva, na dotknutý orgán Obvodný úrad životného prostredia v Čadci k zaujatiu záväzného stanoviska ku konaniu podl'a § 88a
ods. 1 stavebného zákona o nepovolených terénnych úpravách na pozemkoch p.č. CKN 7996, 7997,
7999, 8001/1 v k.ú. Čadca. Do doby doplnenia stanoviska dotknutého orgánu - Obvodný úrad
životného prostredia v Čadci, bolo konanie o dodatočnom povolený terénnych úprav prerušené.
Stavebník doručil žiadosť o vydanie dodatočného rozhodnutia o povolení terénnych úpravách
na pozemkoch p.č. CKN 7996,7997,7999,
8001/1 v k.ú. Čadca a zároveň požadované doklady a
jedným z nich aj kladné stanovisko Obvodného úradu životného -prostredia v Čadci. Nakoľko boli
stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre vydanie dodatočného povolenia terénnych
úprav, stavebný úrad na ich podklade konštatoval, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore
s verejnými záujmami chránenými týmto 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.
Účastníci konania a dotknuté orgány mohli nahliadnuť do podkladov na tunajšom úrade počas
úradných dní, najneskôr pri ústnom konaní. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení, že
svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne, zároveň, že
podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky,
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Nakoľko
pozemky p.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
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oznámené formou verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Oznámenie o začatí konania bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
V priebehu stavebného konania boli vznesené námietky účastníčky konania - Mgr. Marta
Janíková, Podzávoz 533,02201 Čadca, ktorá nesúhlasí s vykonanými terénnými úpravami nakoľko
1. došlo k zasiahnutiu jej pozemku,
2. nebol predložený dôkaz o nezávadnosti navezenej zeminy,
3. nedošlo k odškodneniu.
Stavebný úrad uvedené námietky
dodatočnom povolení terénnych úprav.

zamietol,

nakoľko

boli doriešené

v rámci konania

o

1. Stavebný úrad vyzval stavebníka, aby v stanovenej lehote predložil stavebnému úradu doklad o
vytýčení priebehu hranice pozemku susediaceho s účastníčkou konania, ktorý bude zrealizovaný
oprávneným geodetom. Do doby doplnenia podkladu Mesto Čadca konanie o dodatočnom
povolení terénnych úprav prerušilo.
Mestu Čadca bolo doručené oznámenie, že n~ základe. kúpnej zmluvy zo dňa 18.03.2014 a
následne vkladom do katastra nehnuteľnosti prešlo vlastnidte' právo k nehnuteľnostiam - pozemkom
p.č. CKN 7996/1, 7997 v k.ú, Čadca na Miloša Prívaru, Milošová 385,02201 Čadca.
Nový vlastník pozemkov p.č. CKN 7996/1, 7997 v k. Ú. Čadca - Miloš Prívara, zároveň oznámil, že
dňa 27.02.2D14 bol pod číslom 14231174-38/14, overený pod číslom 193/2014 príslušným Okresným
úradom Čadca, katastrálnym odborom, vyhotovený geometrický plán, ktorý vyhotovil autorizovaný
geodet a kartograf, ktorý následne vyššie uvedené parcely č. 7996/1, 7997 certifikovaným prístrojom i
vytýčil a hranice boli v prírode označené drevenými kolíkmi.
Na základe uvedeného stavebný úrad konštatoval, že priebeh hranice pozemku susediaceho s
účastníčkou konania - pani Janíkovou bol zrealizovaný oprávneným geodetom.
2. V rámci konania boli doložené stanoviská zainteresovaných dotknutých orgánov, ktoré nemali
námietky k dodatočnému povoleniu terénnych úprav. Slovenská inšpekcia životného prostredia
Žilina vykonala kontrolu
spoločnosti
BLATAR 'š.r.o. a vydala protokol č. 6491l6610/74/2012/Kan zo šetrenia podnetu zameraného na vývoz odpadu na súkromný pozemok vo
vlastníctve pani Švábikovej, ktorého záverom je že spoločnost' BLATAR s.r.o., odovzdala odpad
fyzickej osobe na základe objednávky, hoci fyzická osoba nie je oprávnená nakladať s odpadmi
podľa zákona o odpadoch. Z kontroly bolo konštatované, že spoločnosť BLA TAR s.r.o., sa
dopustila porušenia zákona z dôvodu, že neviedla podľa § 19 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch
v náväznosti na § 9 ods. 1 vyhlášky MŽP SR Č. 283/2001 Z.z. evidenciu odpadu a odpad ktorej
bola držiteľom odovzdala osobe, ktorá nie je oprávnená na nakladanie s odpadmi podľa § 19 ods. 1
~ísm. f) zákona o odpadoch.
Z výsledku kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia Žilina bolo
konštatované, že nebolo zistené vytekanie kvapaliny, lesný porast, cestný rigol a ani povrchové toky
nevykazovali vyzuálne stopy po škodlivých látkach ropného pôvodu.
3. V zmysle podmienky č. 11 pre dokončenie stavby sú stavebníci povinní po ukončení terénnych
úprav pozemky dotknuté vykonanými terénnými úpravami uviesť do pôvodného stavu a prípadné
vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných predpisov o náhrade
škody.

r:-----------------------------------------

Č.sp. VD/1976/2012/Mu

- Č.z. VD11976/20121Mu

str. 5

Nakoľko boli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre vydanie dodatočného
povolenia terénnych úprav, stavebný úrad na ich podklade konštatoval, že dodatočné povolenie
terénnych úprav nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými
predpismi. Stavebník doložil kladné stanoviská dotknutých orgánov k dodatočnému povoleniu
terénnych úprav. Nový vlastník pozemkov vytýčil hranice pozemkov a zaviazal sa, že v prípade, že bol
zasiahnutý pozemok vo vlastníctve pani Janíkovej vykoná nápravu a zasiahnutý pozemok upraví do
pôvodného stavu, resp. do stavu na základe dohody s pani Janíkovou. (podmienky pre dokončenie
terénnych úprav č. 10 a 11)
Stavebný úrad oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom nové skutočnosti
v konaní o dodatočnom povolení terénnych úprav (týkajúcesazmeny
vlastníka pozemkov p.č. CKN
7996/1 a 7997 v k.ú. Čadca - Miloš Prívarajiä zárôvcŕrbzrráiriil, že námietky a pripomienky
k dodatočnému povoleniu terénnych úprav mi pozemkoch CKN79'96/1, 7996/2, 7997, 7999, 8001/1
v k.ú. Čadca si účastníci konania a dotknuté orgány môžu uplatniť v lehote do 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia. Zároveň boli upozornení, že na neskôr podané námietky a pripomienky nebude tunajší
stavebný úrad prihliadať. Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené vprvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť.
Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil žiadosť o dodatočné povolenie terénnych úprav
z hľadísk uvedených v § 88 a), § 58 - 66 stavebného zákona, prejednal ju z účastníkmi konania a zistil,
že dokončením ani ich užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené,
alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania,

POUČENIE
Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/o Toto rozhodnutie nie-je možne preskúmať súdom podľa zákona
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

j/?

/--;J ~_

Ing.M~
primátor mesta

Príloha:
overená projektová dokumentácia stavby

Doručí sa:
Účastníci konania
Mgr. Petra Švábiková, Milošová 2972, 022 Ol Čadca

Miloš Prívara, Milošová385,

022 01 Čadca
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Mgr. Marta Janíková, Podzávoz 533, Čadca
Milan Prívara, 1756,02201 Čadca
Hedviga Prívarová, Milošová 1918, 022 O1 Čadca
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, O 1O 57 Žilina
známi a neznámi vlastníci pozemkov parc.č. CKN 10629, 10628, 10627, 10620, 10618/2, 10617/2,
1061512, 10616/1 v k.ú. Čadca

Ostatným účastníkom konania - známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemku p.č. CKN 10
606 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou. podl'a § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie musí byť vyveserié'pô'abbu'í,:S:dní na úradnej tabuli Mestského
úradu v Čadci.
.'
"/"

Doručuje sa dotknutým orgánom:
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná súp. Č. 2483, 022 01 Čadca
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. Č. 95, 022 01 Čadca
"i v

,

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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is orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 62 písm. a ods. 4 vo
výške 20.00 €, položky 62 písm. a ods. 4 vo výške 20.00 €, položky 62 písm. a ods. 4 vo výške 20.00 €, celkom 60.00 € bol zaplatený.
Tel.: 041/4332301-4
IČO: 313971
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca
Fax: 041/4302218
mč: 2020552974
Č. ú.: 7224-322/0200
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 O l

E-mail: sekretariat@mestocadca.sk
Internet: w"vw.mestocadca.sk

