"

v

OKRESNY URAD ZILINA
ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY
Andreja Kmet'a č.17, 01001 Žilina

V Žiline dňa 17.06.2014

Číslo: OU-ZA-OVBP2-2014/013988/Kod

Okresný úrad Žilina - odbor výstavby a bytovej politiky Id'alej len OÚ Žilina! ako
príslušný odvolací orgán podl'a § 4 písm.bl zák.č~608/2Q03 Z.»: p štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a d6plnení "zák. č. 50/76 Zb.o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon!
o odvolaní účastníčky konania Anny Mrenkovej, bytom Májová ulica č.1675 v Čadci,
podanom proti rozhodnutiu Mesta Čadca Id'alej len stavebný úrad! č.VD/4446/2013lMu zo
dňa 19.02.2014, ktorým na žiadost' spoločnosti ALDI Reality s.r.o., IČO: 36611 972, so
sídlom Panenská 18 v Bratislave, podl'a § 40 ods.3 stavebného zákona predlžilo platnost'
územného rozhodnutia o umiestnení
stavby "Obchodné centrum Čadca" na pozemkoch
parc.č.567/5, 1790, 1792 a 1827 KN kat.územie Čadca, takto
rozhodol:
Podl'a ust. § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /d'alej len správny
poriadok! v znení neskorších zmien a doplnkov odvolanie účastníčky Anny Mrenkovej,
bytom Májová ulica č.1675 v Čadci,

a rozhodnutie Mesta Čadca č.VD/4446/2013/Mu zo dňa 19.02.2014
pot vrd

z
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Odôvodnenie:
Stavebný úrad Mesto Čadca

na základe žiadosti navrhovateľa spoločnosti

l\.LDI Reality

s.r.o., IČO : 36 611 972, so sídlom Panenská 18 v Bratislave /d'alej len spoločnost' ALDI
Reality Bratislava!, o predlženie platnosti
rozhodnutia pod č.VD/2008/1139/Ča zo dňa
18.11.2008, ktoré nadobudlo právoplatno st' dňa 14.04.2009, o umiestnení stavby "Obchodné
centrum Čadca" na pozemkoch parc.č.567/5, 1790, 1792 a 1827 KN kat.územie Čadca,
ktorého platnost' bola predlžená rozhodnutím pod č.VD/2011/1520/Ča zo dňa 10.05.2011,
listom zo dňa 30.12.2013 oznámil začatie správneho konania dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania. Na uplatnenie námietok a pripomienok určil účastníkom konania
a dotknutým orgánom 7 dňovú procesnú lehotu plynúcu odo dňa jeho oznámenia. V určenej
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procesnej lehote si účastníci konania námietky a pripomienky k žiadosti a jej podkladom
neuplatnili.
Stavebný úrad preto po posúdení predloženej žiadosti vrátane jej podkladov a vyjadrení
dotknutých orgánov vydal rozhodnutie vo výroku tohto odvolacieho rozhodnutia uvedené,
ktorým podl'a § 40 ods.3 stavebného zákona rozhodol o opätovnom predlžení platnosti
vydaného právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby.
Proti vydanému rozhodnutiu podala v zákonom stanovenej lehote dňa 25.03.2014
odvolanie účastníčka konania Anna Mrenková /ďalej len odvolateľka/,
Podanie odvolania odôvodnila najmä s poukazom na skutočnosť, že od vydania pôvodného
územného rozhodnutia o umiestnení stavby.uplynulo-viacnko.č
rokov, pričom v lokalite,
v ktorej sa má stavba umiestniť, sa v rámci mesta najviac zvýšila dopravná zaťaženosť a to
konkrétne na ulici Májová a Moyzesova
najmä v súvislosti s otvorením už iných
obchodných domov - OD Tesco, Kaufland, Drogérie, Dráčik a pod., pri ktorých sa zvýšil
počet odstavných plôch pre automobily a tým mimoriadne skomplikovala doprava. Ako
príklad uviedla prípady, pri ktorých dochádza ku rôznym dopravným kolíziám. V odvolaní
z týchto dôvodov preto trvá na svojej požiadavke, 'agy,predjej rodinným domom súp.č.1675
pred začatím výstavby navrhovaného obchodného c'éiitra všúídiu realizácie terénnych prác
a pred výrubom stromov bola vybudovaná riadna protihluková stena. V ďalšom vzniesla
požiadavku, aby v prípade umiestnenia ďalšieho nového obchodného centra a nových
parkovacích miest na ul. Moyzesovej bolo toto umiestnenie opakovane
prehodnotené
z pohl'adu dopravnej obsluhy a statickej dopravy za účasti všetkých dotknutých majitel'ov
pozemkov a dotknutých orgánov priamo na mieste stavby a to počas dopravnej špičky.
V závere odvolania vzniesla požiadavku navrhovanú stavbu posúdiť nielen z hl'adiska jej
dopadu na dopravnú obsluhu, ale aj z hl'adiska jej dopadu na životného prostredie.
Na základe predloženého odvolania stavebný úrad podl'a § 56 správneho poriadku vyzval
písomne listom zo dňa 01.04.2014 ostaných účastníkov, aby sa k obsahu podaného odvolania
písomne vyjadrili v lehote do 10 dní odo dňa jeho predloženia. V určenej procesnej lehote sa
účastníci k obsahu odvolania nevyjadrili.
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Odvolací spis bol OÚ Žilina predložený dňa 14.05.20ľ2[OÚ Žilina ako príslušný odvolací orgán preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie
v rozsahu ust.§ 59 odst.l správneho poriadku vrátane jeho podkladov a porovnal ho
s platnými predpismi všeobecne záväznými, ktoré bolo potrebné v konaní aplikovať.
Podanie odvolania odôvodnila odvolatel'ka najmä tým, že umiestnením stavby a Jej
uskutočnením dôjde k zvýšeniu dopravnej záťaže v mieste navrhovanej stavby a preto sa ním
domáha, aby stavebný úrad opätovne prehodnotil
jej umiestnenie z pohl'adu dopravnej
obsluhy a statickej dopravy a to za účasti všetkých dotknutých majiteľov pozemkov
a dotknutých orgánov priamo na mieste stavby a počas dopravnej špičky a posúdil
navrhovanú stavbu aj z pohl'adu dopadu dopravy z nej na životné prostredie.
Podľa § 39a ods.3 pism.a/ stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby sa
nevyžaduje na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak
je to v jeho záväznej časti uvedené.
Podľa § 40 stavebného zákona:
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ods. 1 rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky
odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v
odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnost: pokiaľ bola v týchto
lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy,
práce a zariadenia podľa tohto zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím
územia na určený účel
ods.2 čas platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny, ako aj rozhodnutia o
stavebnej uzávere určí stavebný úrad. Ak sa platnosť rozhodnutia nemôže vopred
časove obmedziť, rozhodne stavebný úrad o skončení jeho platnosti, ak zanikne účel,
na ktorý bolo rozhodnutie vydané
". .~'::. ,-'
ods.3 čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebnf úrad predlžiť na žiadost'
navrhovateľa, ak ju 'podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti rozhodnutia o
stavebnej uzávere ani po predlžení nesmie presiahnuť päť rokov odo dňa, keď územné
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno
predlžit', ak bol na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet
územného rozhodnutia.'
. ..... .'
.. ;
ods.4 územné rozhodnutie je záväzné aj pre ft~ií~~ycJ1'nástupcov jeho navrhovateľa a
ostatných účastníkov územného konania.
Mesto Čadca na návrh navrhovateľa spol.GH Realinvests.r.o.,
so sídlom Bajkalská 20
v Bratislave, v územnom konaní rozhodlo o umiestnení stavby "Obchodné centrum Čadca" na
pozemkoch parc.č.567/5, 1790, 1792 a .1827 kat.územie Čadca s určením 2 ročnej doby jeho
platnosti podľa uts.§ 40 ods.1 stavebného zákona. OÚ Žilina ešte ako bývalý Krajský
stavebný úrad v Žiline /ďalej len KSÚ Žilina! na základe odvolania Anny Mrenkovej
v odvolacom konaní prvostupňové správne rozhodnutie rozhodnutím vydaným pod
č.2009/00685/Rep zo dňa 16.03.2009 potvrdil/ďalej potvrdzujúce odvolacie rozhodnutie/o
Odvolacie rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2009.
Dňa 25.3.2011 spoLALDI Reality Bratislava podala prvú žiadosť o predlženie platnosti
rozhodnutia o umiestnení stavby. KSÚ Žilina v odvolacom konaní svojím rozhodnutím pod
Č. 2011/01145/Kod
zo dňa
14.11.2011 potvrdil rozhodnutie stavebného úradu pod
č.VD/201111520/Ča dňa 10.05.2011, ktorým žiadosti 'spoLALDI Reality Bratislava vyhovel
a platnosť územného rozhodnutia predlžil o 2 roky odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti
t.j.do 02.12.20U. V tomto svojom odvolacom rozhodnutí OÚ Žilina odvolanie odvolateľky
zamietol opierajúc sa o ust.§ 40 ods.3 stavebného zákona, z ktorého prvej a poslednej vety
a nepriamo aj z ust.§ 39a ods.3 písm. a! stavebného zákona taxatívne vyplýva, že dobu
platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby rozhodnutím je neprípustné predlžiť len vtedy, ak
by žiadosť o predlženie podal navrhovateľ
po uplynutím doby platnosti rozhodnutia
alebo v prípade,
ak by existoval územný plán zóny, v ktorého záväznej časti by bola
ustanovená podmienka, že územné rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyžaduje na
stavby, ktorých umiestnenie je v ňom podrobne riešené.
Dňa 06.09.2013 podala spol.ALDI Reality Bratislava druhú žiadosť o predlženie platnosti
rozhodnutia o umiestnení stavby. Pretože aj druhú žiadosť o predlženie jeho platnosti
podala spoLALDI Reality Bratislava pred uplynutím
už raz predlženej doby platnosti'
rozhodnutia t.j.pred 02.12.2013, ktorý bol posledným dňom na jej podanie, bola tým splnená
prvá zákonná podmienka zakotvená v prvej vete ust. § 40 ods.3 stavebného zákona. Pretože
v čase podania žiadosti nedošlo ani k zmene alebo doplnku schválenej ÚPN -CMZ Matičné
námestie, v ktorej záväznej časti čl.7 bola stanovená záväzná podmienka, že všetky stavby
umiestňované v riešenom území si vyžadujú rozhodnutie o umiestnení stavby, je tým splnená
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aj druhá zákonná podmienka
zakotvená v poslednej vete tohto ustanovenia stavebného
zákona.
Pretože odvolateľka v podanom odvolaní neuviedla také iné relevantné zákonné prekážky,
ktoré by bránili vydaniu preskúmavaného rozhodnutia, pretože v podanom odvolaní
v prevažnej miere napádala najmä rozhodnutie o základnej veci uplatňovaním požiadavky na
nové prehodnotenie umiestnenia navrhovanej stavby z hľadiska dopravnej záťaže na priľahlé
ulice a prijatím príslušných opatrení vo forme vybudovania protihlukovej steny pred jej
rodinným domom, z dôvodu, že preskúmavaným rozhodnutím sa len predlžuje platnosť
vydaného právoplatného
rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorým sa navrhovateľovi
priznáva len právo na to, aby si v lehote 2 rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti resp.v
danom prípade do 2 rokov odo dňa nadobudhutia"právopt~tJlO$.ti_r<?zhodnutia o predlžení jeho
platnosti požiadal o vydanie stavebného povolenia a nepriznáva sa ním teda oprávnenie
navrhovanú stavbu aj uskutočniť, OÚ Žilina jej odvolanie v celom rozsahu ako nedôvodné
zamieta. Svoje požiadavky na ochranu svojich vlastníckych a užívacích práv, ktoré v odvolaní
navrhla, a ktoré súvisia s prijatím protihlukových opatrení /realizácia protihlukovej steny
pred jej rodinným domom!, si bude môcť odvolater~a následne uplatniť v stavebnom konaní.
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Podl'a § 46 správneho poriadku rozhodnutie mu~tb;t' V fade so zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spol'ahlivo
zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
Podl'a § 59 ods.2 správneho poriadku ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie
zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
OÚ Žilina po oboznámení sa s dôvodmi odvolania, preskúmaním napadnutého rozhodnutia
Mesta Čadca, jeho porovnaním s platnými zákonmi a všeobecne záväznými predpismi nezistil
také závažné porušenie zákona, pre ktoré by bolo potrebné "resp. odôvodnené uvedené
rozhodnutie zrušit'. Pretože preskúmavané rozhodnutie splňa požiadavky zákona /ust.§46
správneho poriadku! rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa podľa § 59 odsA správneho poriadku nemožno
ďalej odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať šíídom podľa príslušných ustanovení
Občiansko-súdneho poriadku.

Rozhodnutie sa doručí:
1. CLC advokátska kancelária s.r.o., Panenská 18, 811 01 Bratislava
2. Milan Jurky, Oščadnica čA50, 023 01 Oščadnica
3. Viera Jurkyova, Oščadnica čA50, 023 01 Oščadnica
4. Peter Baláž, U Kyzka 2994/5,02201 Čadca
5. Anna Mrenková, Májová 1675/17, 022 01 Čadca
6. ENZA s.r.o., Májová 1098, 022 01 Čadca

/

5

7. Štatistický úrad SR, Miletičova 3,821 08 Bratislava 2
8. Anna Hajduková, Moyzesova 1709/22, 022 01 Čadca
9. Ľudovít Hajduk, Moyzesova 1709/22, 022 01 Čadca
10. Anna Zbončáková, Moyzesova 1709/22, 022 01 Čadca
11. Peter Zbončák, Moyzesova 1709/22, 022 O 1 Čadca
12. Ing.Jozef Gužík, Moyzesova 1432/24, 022 01 Čadca
13. Štefan Gužík, Petrovice pri Bytči, 013 53 Bytča
14. Pavol Kajánek, Moyzesova 1413, 022 01 Čadca
15. Božena Kajánková, Moyzesova 1413, 022 01 Čadca
16. Eva Grečmalová, Moyzesova 1413, 022 01 Čadca
17. Stanislav Grečmal, Moyzesova 1413, 022 blCadca:, ~;.>.:-::.. <-~.'.
18. PANOF s.r.o., Moyzesova 1420, Čadca ·:;L;
19. Mária Durajová, Moyzesova 1412/30, 022 01 Čadca
20. Alžbeta Durajová, Moyzesova 1412/30, 022 01 Čadca
21. SR-Štatistický úrad SR, Miletičova č.3, 82467 Bratislava
22. Janka Tvoreková, Moyzesova 1827, 022 01 Čadca
23. Pavol Kováčik, Moyzesova 1827, 022 01 Čadca -:\ ,::.
24. CEMA s.r.o., Moyzesova 34,022 01 Čadca
25. Jaroslav Rebroš, Moyzesova 1588, 022 01 Čadca
26. Štefánia Rebrošová, Moyzesova 1588, 022 01 Čadca
27. Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná č.63, 974 01 Banská Bystrica
28. PM & Kompany s.r.o., Matičné nám. 1, 022 01 Čadca
29. Žilinský samosprávny kraj, Komenského č.48, 010 01 Žilina
30. spis

Ostatným nezisteným vlastníkom navrhovanou stavbou dotknutých pozemkov sa toto
rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 42 ods.2 stavebného zákona
v spojení s ust. 26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta
Čadca a jeho internetovej stránke a na úradnej tabuli OÚ Žilina a jeho internetovej stránke.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Čadca bezodkladne oznámi skutočnosť
o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia OÚ Žilina.
...--

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa:
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.
Pečiatka a podpis osoby, -~"-----.:....:.-,
potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie :
.

/

