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OKRESNY URAD ZILINA
ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY
Andreja Kmet'a č. 17, 01001 Žilina
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Okresný úrad Žilina-odbor výstavby a bytovej politiky Id'alej len OÚ Žilina! ako príslušný
odvolací orgán podľa § 4 písm.bl zák.č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a;.:dqplne,nL.zák. č. 50/76 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších' 'predpisov Id'alej len stavebný zákon!
o spoločnom odvolaní účastníkov konania 1. Vlasty Prengelovej, bytom Horelica č.127, 2.
Anny Kufovej, bytom Horelica č.l27, 3. Anny Ščurovej, bytom Horelica č.231, 4. Anastázie
Ščurovej, bytom Horelica č.231, 5. Ivety Kubištovej, bytom Horelica č.l28, 6. Františka
Kubištu, bytom Horelica č.l28, 7. Viery Gilániovej, bytom Horelica č.424, 8. Miroslava
Gilániho, bytom Horelica č.424, 9. Marcely Jedinákovej, bytom Horelica č.455, 10. Márie
Švancárovej, bytom Horelica č.455, ll. Jozefa Kubiatka, bytom Horelica č.l27 a 12.Anny
Královej, bytom Horelica .č.l22, podariom proti rozhodnutiu Mesta Čadca pod
č.VD/4265/2012/Mu
zo dňa 08.04.2014, ktorým v stavebnom. konaní na žiadosť
Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia a.s., IČO: 36442 151, so sídlom Pri Rajčianke
8591/4B v Žiline, povolilo uskutočnenie stavby "SW - 4758 Čadca - Horelica zah.TS
Horelica - pri STK" na pozemkoch v kat.území Horelica vobjektovej skladbe : SO II
VeHenie VN káblové, SO 14 Trafostanica 22/0,4 kV - Kiosková a SO 20 Vedenie NN vonkajšie, takto
'
rozh.odol:
Podľa ust. § 59 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
a doplnkov lďalej len správny poriadok! spoločné odvolanie účastníkov konania 1. Vlasty
Prengelovej, bytom Horelica č.l27, 2. Anny Kufovej, bytom HoreIica č.l27, 3. Anny
Ščurovej, bytom Horelica č.23l, 4. Anastázie Ščurovej, bytom Horelica č.231, 5. Ivety
Kubištovej, bytom Horelica č.l28, 6. Františka Kubištu, bytom Horelica č.128, 7. Viery
GiIániovej, bytom Horelica č.424, 8. Miroslava Gilániho, bytom Horelica č.424, 9. Marcely
Jedinákovej, bytom Horelica č.455, 10. Márie Švancárovej, bytom.Horelica č.455, ll. Jozefa
Kubiatka, bytom Horelica č.l27 a 12.Anny Královej, bytom Horelica č.122
zamieta
a rozhodnutie Mesta Čadca pod č.VD/4265/2014/Mu zo dňa 08.04.2014
pot vrd
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Odôvodnenie:
Mesto Čadca ako vecne príslušný stavebný úrad /ďalej stavebný úrad! na základe žiadosti
Stredo slovenskej energetiky - Distribúcia a.s.Žilina /d'alej len spol. SSE Žilina!, so sídlom Pri
Rajčianke 859114B v Žiline, ktorú podala dľí.a28.09.2012, o vydanie stavebného povolenia·
na líniovú stavbu vo výtoku tohto. odvolacieho rozhodnutia označenú, na ktorú vydal
rozhodnutie o jej umiestení pod č.VD/370712012/Mu zo dňa 02.10.2012 /právoplatnosť dňa
09.11.2012/, vydal rozhodnutie pod č.VD/4265/2012/Mu zo dňa 06.12.2012, ktorým jej
uskutočnenie povolilo. OÚ Žilina v odvolacom konaní pa preskúmaní jeho zákonnosti vrátane
postupu stavebného úradu, ktorý jeho vydaniu predchádzal tato rozhodnutie zrušil a vec mu
vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Va SVQjOlTIzrušujúcom odvolacorn rozhodnutí pod
č.OU-ZA-OVBP2/BI2013/00521/Kad
za dňa -29:05.20n'-<odvolad
'Orgán v záväzných
pokynoch uložil stavebnému úradu povinnosť v rámci nového pŕ'ejednania veci 'Odstrániť
zistené nedostatky v podkladoch pre rozhodnutie najmä z hľadiska preukázania 'Oprávnenia
uskutočniť novú trasu líniového vedenia na cudzíchpozemkach
/obsahové nedostatky
v predložených predbežných zmluvách o zriadení vecného bremena! a odstrániť procesné
pochybenia vzťahujúce sa na prejednanie podkladov-s účastníkmi ;konania /dodržanie 15
dňovej zákonnej lehoty zakotvenej v ust.§ 61 ods.4 stavebného zákona/.
Stavebný úrad pa vrátení mu spisu a po odstránení nedostatkov v podkladoch rozhodnutia
úradný listom zo dňa 02.10.2013 na opätovné prejednanie podkladov
rozhodnutia
s účastníkmi konania a s dotknutými 'Orgánmi nariadil ústne pojednávanie na deň 04.11.2014.
Oznámenie o nariadení ústneho pojednávania
doručil účastníkom konania formou verejnej
vyhlášky v súlade s ust.§ 61 ods.4 stavebného zákona dňa 24.10.2013. Dotknutým orgánom
doručil oznámenie o prejednaní jednotlivo: V oznámení o začatí konania poučil účastníkov
konania dokedy môžu nahliadnuť do podkladov žiadosti a uplatniť svoje
námietky
a pripomienky. Súčasne účastníkov poučil, že padľa ust.§ 42 ods.5 stavebného zákona
odvolací 'Orgán nebude prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré. neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Dotknuté orgány poučil
tak, že v prípade ak v tej iste lehote ako účastníci svoje námietky a pripomienky neuplatnia,
v zmysle ust.§ 36 ods.3 sa má zato, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov
súhlasia.
Podľa zápisnice z ústneho pojednávania sa ústneho pojednávaniézúčastnila
účastníčka
konania Anna Ščurová, ktorá súčasne na základe splnomocnenia jej udeleného ďalšími
účastníkmi konania Vlastou Prengelovou, Annou Kufovou, Anastáziou Ščurovou, Máriou
Švancarovou, Miroslavom Gilánim, Ivetou Kubištovou, Margitou Babuliakovou, Katarínou
Bučkovou, Jozefom Bučekom, Marcelovou Jedinákovou, Františkom Kubištom, Vierou
Gilániovou, Borisom Prengelom, Vlastou Prengelovou, Misroslavom Prengelom, Blažejom
Jedinákom a Marcelovou Jedinákovou, vzniesla požiadavku, aby navrhovaná kiosková
trafostanica /d'alej len TS/ bola umiestnená na pozemok parc.č.287/1 o výmere 20m2, ktorý na
vlastné náklady na tieto účely usporiadali a previedli na list vlastníctva. Splnomocnený
zástupca stavebníka spol.SSE Žilina Martin Pallagih da zápisnice uviedol, že sa predmetnou
požiadavkou účastníkov konania budú zaoberať a ich návrh na premiestnenie kioskovej
trafostanice prehodnotia. Stavebný úrad ďalej do zápisnice uviedol, že účastníci konania aj
naďalej trvajú na všetkých námietkach a pripomienkach, ktoré v priebehu konania vzniesli
a to:
1. umiestnením navrhovanej TS budú stiesnené terénne podmienky, čo bude sťažovať
prístup k ich rodinným domom, najmä pri zásobovaní domácnosti palivom a pretože
miesto pod navrhovanou TS v zimnom období v súčasnosti slúži na odhŕňanie snehu
a ukladanie posypového materiálu, jej umiestnením bude zimná údržba komunikácie
znemožnená
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2. umiestnením navrhovanej TS bude znemožňovať zásah vozidiel záchranných vozidiel •
zložiek
3. umiestnenie navrhovanej TS značne zhorší bývanie a znemožní realizáciu chýbajúcej
kanalizácie
Stavebný úrad na základe výsledku ústneho pojednávania stavebné konanie procesným
rozhodnutím zo dňa 15.01.2014 prerušil na dobu do 15.02.2014, v ktorej mal žiadateľ spol.
SSE Žilina prehodnotiť svoj zámer umiestniť a uskutočniť navrhovanú TS na pozemku
parc.č.2018/2 C KN, jej umiestnením na pozemok parc.č.287/1, tak ako to účastníci navrhli
a za týmto účelom pozemok majetkoprávne aj vysporiadali. Stavebný úrad v procesnom
rozhodnutí upozornil účastníkov konania, že v prípade ak k zmene zámeru nedôjde, bude
v stavebnom konaní pokračovať.
.....
.; -..
V určenej procesnej lehote žiadateľ stavebnému úradu predložil záväzné stanovisko
Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Čadci č.ORHZ-CAI-25212014 zo
dňa 18.02.2014, v ktorom ako dotknutý orgán z hľadiska ochrany pred požiarmi vyslovil
nesúhlas s umiestnením trafostanice podľa predloženej grafickej časti na pozemku
parc.č.287/l z dôvodu, že v nej vyznačené odstupystavby od okolitej zástavby nevyhovujú
výpočtovej časti požiarno bezpečnostného riešenia. Pretože pre; záporné stanovisko tohto
dotknutého, orgánu nebolo možné návrhu účastníkov'; konania' zmenit' zámer umiestniť a
uskutočniť navrhovanú novú TS na pozemku parc.č.201812 C KN oproti vydanému
právoplatnému územnému rozhodnutiu a predloženej stavebnej dokumentácie jej umiestením
na pozemok parc.č.287 ll, stavebný úrad v stavebnom konaní pokračoval
vydaním
stavebného povolenia vo výroku tohto odvolacieho .rozhodnutia označeným, ktorým
žiadatel'ovi spol. SSE Žilina podľa § 66 tohto zákona povolil uskutočniť stavbu "SW-4758
Čadca - Horelica zah.TS Horelica - pri' STK" v k.ú.Horelica v objektovej skladbe: SO 11
Vedenie VN káblové, SO 14 Trafostanica 22/0,4 kV - Kiosková a SO 20 Vedenie NN vonkajšie ajej umiestnením podľa právoplatného územného' rozhodnutia.
Námietky
a pripomienky, ktoré si na ústnom pojednávaní uplatnila Anna Ščurová a spol. v celom
rozsahu ako nedôvodné zamietol.

<,;..,. " .....,

Proti vydanému rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej lehote dňa 16.05.2014
spoločné odvolanie 1. Vlasta Prengelová, 2. Anna Kufová, 3. Anna Ščurová, 4. Anastázia
Ščurová, 5. Iveta Kubištová, 6. František Kubišta, 7. Viera Gilániová, 8. Miroslav Giláni, 9.
Marcela Jedináková a Mária Švancárová Id'alej odvolatelia Vlasta Prengelová a spol.!
Pretože jeho podanie odôvodnili aj tým, že stavebné povolenie nebolo zákonným
spôsobom účastníkom konania oznámené a to jeho riadnym vyvesením na úradnej tabuli
Mesta Čadca, stavebný úrad následne stavebné povolenie oznámil jeho zverejnením na
úradnej tabuli na dobu od 30.05.2014 do 16.06.2014.
Vzhľadom na uvedené odvolatelia Vlasta Prengelová a spol. podali dňa 03.07.2014 nové
odvolanie obsahovo takmer zhodné s pôvodne podaným odvolaním, v ktorom rozšírili okruh
odvolateľov o Jozefa Kubiatku a Annu Královú.
Podanie odvolania podrobne odôvodnili na strane 1 až 5. V odvolacích námietkach
uviedli, že stavebný úrad pri vydávaní stavebného povolenia porušil viaceré hmotnoprávne
a procesnoprávne ustanovenia stavebného zákona a správneho poriadku. Ich porušenie malo
spočívať v nasledovnom:
1. Stavebný úrad ignoroval ich postavenie ako účastníkov stavebného konania
a uplatnenie oznámenia o jeho začatí formou verejnej vyhlášky považujú za účelové
konanie sledujúce cieľ ich z tohto konania vylúčiť, pričom trvajú na tom, že
predmetom konania nebola stavba líniová. V tejto časti opätovne poukázali na
pochybenie stavebného úradu pri zverejňovaní stavebného povolenia.
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2. Prevod pozemku parc.č.20 18/2 je podľa ich názoru nezákonný a aj z tohto dôvodu sa
už obrátili na preskúmanie postupu Mesta Čadca na Generálnu prokuratúru SR. Podľa
ich názoru stavebný úrad porušil zákon, keď vydal stavebné povolenie na umiestnenie
stavby na pozemku, vlastníctvo ktorého je spochybnené.
3. Pri posudzovaní stavebný úrad neskúma1 stavbu z hľadiska ustanovení osobitných
predpisov na úseku ochrany zdravia a životného prostredia /ochrana pred hlukom,
vibráciami, ionizačným žiarením pod.! a verejných záujmov /prístup k domom,
odpratávanie snehu, znemožnenie uskutočniť verejnú kanalizáciu a pod.!
4. Žiadajú, aby odvolací orgán v odvolacom konaní preskúmal skutočnosť, aký počet
stavebných povolení resp. dodatočných legalizácii ,s~a"Lť?b
bolo za ostatných päť rokov
vydaných v lokalite, ktorým má navrhovaná TSslúžiť; 'keďIen v priebehu konania
pribudli v tejto lokalite dve nové stavby rodinných domov. 'i:','
Na základe týchto
odvolacích dôvodov ako aj z dôvodu, že vydaním stavebného
povolenia stavebný úrad porušil ich základné ľudské práva najmä právo na ochranu
súkromného vlastníctva pred rušivými vplyvmi,.·.právo na nerušené, bezpečné a zdravé
bývanie vyplývajúce z Ústavy SR žiadali stavebný úrasi,;;,aby,v,.prípade ak nevyhovie ich
odvolaniu, odložil vykonatel'nosť svojho rozhodnutia do doby právoplatného stanoviska
orgánov /súdu, prokuratúry/, na ktoré sa obrátili. V písomnom doplnku odvolania doručenom
OÚ Žilina dňa 28.08.2014 namietali, že príslušné dotknuté orgány sa vo svojich vyjadreniach
nezaoberali posudzovaním vplyvu stavby na životné prostredie, zdravie ľudí a pod. tak ako to
vyžadujú normy a pravidlá EÚ, ale zaoberali sa len z hľadiska ochrany svojich záujmov.
Z uvedených dôvodov ako aj z dôvodu' vecných a procesných pochybení, ktorých sa
stavebný úrad pri povol'ovaní stavby dopustil, žiadali vydané rozhodnutie v celom rozsahu
zrušiť a stavebné konanie zastaviť,
O podanom odvolaní stavebný úrad podl'a § 56 správneho poriadku upovedomil ostatných
účastníkov konania vyvesením jeho obsahu na úradnej tabuli v dobe od 04.07.2014 do
21.07.2014 s tým, že sa k nemu môžu vyjadriť v lehote do 10 dní. V určenej procesnej lehote
sa ostatní účastníci k obsahu odvolania nevyjadrili.
Odvolanie spolu s odvolacím spisom boli OÚ Žilina predložené dňa 18.08.2014.
OÚ Žilina na základe predložených dokladov
preskúmal odvolaním napadnuté
rozhodnutie v rozsahu ustanovenia § 59 ods. 1 správneho poriadku, porovnal ho s platnými
predpismi všeobecne záväznými, ktoré bolo potrebné v konaní aplikovať, a nezistil pritom
dôvody pre jeho zrušenie.
Podľa §46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo
zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
Podľa § 32 ods.I správneho poriadku je správny orgán povinný zistiť presne a úplne
skutočný stav veci a za týmto účelom si obstarať potrebné doklady pre rozhodnutie. Pritom
nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
.
Odvolanie Vlasta Prengelová a spol. podanie odvolania odôvodňovali nasledovne:
1. Stavebný úrad ignoroval ich postavenie ako účastníkov stavebného konania
a uplatnenie oznámenia o jeho začatí formou verejnej vyhlášky považujú za účelové
konanie sledujúce ciel' ich z tohto konania vylúčiť, pričom trvajú na tom, že
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predmetom konania nebola stavba Iíniová, V tejto časti opätovne poukázali na
pochybenie stavebného úradu pri zverejňovaní stavebného povolenia.
2. Prevod pozemku parc.č.2018/2 je podľa ich názoru nezákonný a aj z tohto dôvodu sa
už obrátili na preskúmanie postupu Mesta Čadca na Generálnu prokuratúru SR. Podľa
ich názoru stavebný úrad porušil zákon, keď vydal stavebné povolenie na umiestnenie
stavby na pozemku, vlastníctvo ktorého je spochybnené.
3. Pri posudzovaní stavebný úrad neskúmal stavbu z hľadiska ustanovení osobitných
predpisov na úseku ochrany zdravia a životného prostredia /ochrana pred hlukom,
vibráciami, ionizačným žiarením pod.! a verejných záujmov /prístup k domom,
odpratávanie snehu, znemožnenie uskutočniťverejnú kanalizáciu a pod.!
, ..•...•"

'
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. Podl'a § 61 ods.l stavebného zákona 'stavebný úrad oznlnir začatie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie
spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorni, že svoje námietky môžu uplatniť
najneskoršie pri ústn om pojednávani, inak že sa Ifa Ite neprihliadne. Na pripomienky a
námietky. ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v Územnom pojednávaní alebo pri
prerokúvaní územného plánu zóny. sa neprihliada.
Podľa ust.§ 62 stavebného zákona
ods.l v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,
al či dokumentácia spfňa zastavovacie podmienky určené. územným plánom zóny alebo
podmienky územného rozhodnutia
.
bl či dokumentácia spfňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým
ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými
predpismi
CI či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné
vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne
užívanie,
dl či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak
stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie
uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebokvalifikovanou
osobou; ak zhotoviteľ
stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotovitel'a stavby
stavebnému
úradu
do pätnástich
.dni po
skončeni
výberového
konania
el technický systém budovy v rámci technickych, funkčných. a ekonomických možností
umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhl'adom na klimatické podmienky,
umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinnych alternatívnych
energetických
systémov
založených
na obnoviteľných
zdrojoch
energie
a
automatizovaných
riadiacich,
regulačných
a
monitorovacích
systémov
- ods.3 stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a
posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky
- ods.4 ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy
chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť
práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom
rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne.
Podl'a § ]26 ods.I stavebného zákona ak sa konanie podl'a tohto zákona dotýka záujmov
chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utvárani a ochrane zdravých životných
podmienok, vodách, o ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov,
o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, . o lesoch a lesnom hospodárstve, o
opatreniach na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych
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pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o
vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii
závažných priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o
dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o
tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne
stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý
uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov.
Podľa § 140b stavebného zákona
druhej vety ods.1 obsah záväzného stano;iskaji,2,;é ~p;dfJliy.-orgánv konaní podl'a tohto
zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záv/izňými stanoviskami nemôŽe
rozhodnÚť vo veci
.
ods.2 dotknutý orgán je oprdvnený uplatiíovat' požiadavkv v rozsahu svojej
pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný
vždy uvies!' ustanovenie osobitného predpisu, na základektorého upla/ňuje svoju pôsobnosť, a
údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce
podla tohto zákona
.
.'
,:-;:,.,.. .,.
ods.3 dotknutý orgán je viazaný obsahom, svojho predchádzajúceho záväzného
stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu,
podľa ktorých dotknutý orgán-záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových
okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné
stanovisko, uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväzné stanovisko sa neskorším záväzným
stanoviskom potvrdzuje, dopfňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podla zákona,
V ust.§ 61 ods.1 stavebného zákona je zakotvená tzv.koncentračná zásada, ktorej účelom
bolo bezpochyby stanoviť určité limity, ktoré majú zamedziť neustálemu generovaniu nových
námietok a pripomienok zo strany účastníkov konania alebo námietok a pripomienok, ktoré
si mohli uplatniť v územnom konaní, ktoré by vo svojom dôsledku mohli celkom zabrániť
stavebnej činnosti.
Z podkladov odvolacieho spisu vyplýva, že na líniovú stavbu; ktorá bola predmetom
založeného
preskúmavaného
povolenia,
bolo
dňä- 02.10.2013
vydané
pod
č.VD/3707/2012/Mu
územné rozhodnutie o jej umiestnení, vo, výrokovej časti ktorého
stavebný úrad pre spracovanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie v súlade s ust.§ 39a
ods.2 písm.a/ až dl stavebného zákona určil záväzné podmienky vyplývajúce aj z obsahu
záväzných stanovísk dotknutých orgánov, ktorých dodržanie vrátane dodržania zastavovacích
podmienok v ňom určených
stavebný úrad následne
posudzuje a skúma v stavebnom
konaní. Táto povinnosť mu priamo vyplýva z ust. § 62 tohto zákona.
Podl'a ustanovenia 140bl ods.2 stavebného zákona dotknuté orgány, ktoré vydávajú
rozhodnutia alebo záväzné stanoviská Ivyjadrenia, súhlasy apod.!, sú oprávnené uplatňovat'

svoje požiadavky avšak len. v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovene; osobitným predpisom.
ktoré sú vymedzené v ust.§ 126 ods.1 tohto zákona. Z ods. 1 tohto ustanovenia ďalej
vyplýva. že obsahom
záväzného stanoviska dotknutého orgánu je stavebný úrad
v povol'ovacom procese aj viazaný.
Odvolací orgán po preskúmaní podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že stavebný úrad
si v konaní pre vydanie stavebného povolenia zabezpečil vyjadrenia všetkých dotknutých
orgánov, ktorých záujmy by mohli byť povolením a uskutočnením líniovej stavby podl'a
osobitných predpisov priamo dotknuté. Z obsahu ich záväzných stanovísk vyplýva, že tieto
dotknuté orgány svoje predchádzajúce záväzné stanoviská vydané v konaní o umiestnení
stavby nezmenili a s uskutočnením stavby podl'a stavebníkom predloženej stavebnej
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dokumentácie v rozsahu svojej pôsobnosti im zverenej v osobitných predpisoch, podľa
ktorých zabezpečujú ochranu verejných záujmov, súhlasili. Odvolací orgán preto odvolanie
odvolateľov, v ktorom
spochybnili oprávnenie týchto dotknutých orgánov uplatňovať
v konaniach podľa stavebného zákona požiadavky na ochranu verejných
a ich odbornosť
v celom rozsahu zamieta.
Podľa § 4 ods.1 zákona é.24/2006 Zz. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov predmetom' posudzovania vplyvov strategických
dokumentov je strategický dokument pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva,
rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva,
telekomunikácií, cestovného ruchu, územného ~pI4ľlQ.i!(.?l1.ia~_4Iebo
využívania územia,
regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategicky.dokument spo lufinancovaný
Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň
vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8
okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni.
Podľa prílohy 8 bodu 2. Energetický priemysel
pol.č.l Sj vNadzemné a podzemné
prenosové vedenia elektrickej energie povinné hodnotenie podľa. tohto zákona sa vyžaduje pri
energetickÝj!chvedeniach 220 kV a viac s dfžkou' od 15 km a zisťovacie konanie pri
vedeniach 220 kV a viac s dlžkou od 5 km s alebo od 110 do 220 kV s dlžkou od 5 km do 15
km. Pretože hlavným účelom navrhovanej stavby je posilniť existujúce NN vedenie z dôvodu
jeho podpätia rekonštrukciou jeho vedenia ajeho doplnením
o novú koncovú TS
s výkonom 160 kV, do ktorej bude zaústené nové VN vedenie 22 kV, z dôvodu že ide o
sústavu s napäťovou sústavou neprekračujúcou 220kV, ktorá tak jednoznačne nepodlieha
povinnému hodnoteniu alebo, zisťovaciemu konaniu o posudzovaní jej vplyvu na životné
prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z., odvolaciu námietku o nesplnení si tejto povinnosti
na strane orgánu oprávnenému na jej posúdenie, odvolací orgán v celom rozsahu ako
nedôvodnú a nenárokovateľnú zamieta. Odvolací orgán pristúpil k rozhodnutiu o zamietnutí
návrhu aj po oboznámení sa s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
Územným
plánom Mesta Čadca! d'alej len ÚPN-M Čadca! schváleným Uznesením Mestského
zastupiteľstva č.15/2012 zo dňa 20.02.2012, ktorý v časti Návrh verejného dopravného
a technického vybavenia z hľadiska cieľov a zámeroy, riešeniaelektrifikácie
územia pre
Urbanistický okrsok VI. Horelica navrhuje potrebu elektrickej energie tomto území riešiť z
existujúcich trafostaníc 6/1 at 6/6 a nárast jej odberu cca BO kW navrhuje zabezpečiť
zahusťovacou trafostanicou T6-1 160 kVA pre výstavbu 20 bytov formou IBV vrátane
súčasnej zástavby.
Pretože o umiestnení líniovej stavby stavebný úrad už právoplatne rozhodol a námietky
odvolateľov opätovne smerovali 'proti tomuto jej umiestneniu, odvolací .orgán námietky
zamieta najmä s poukazom na tretiu vetu ust.§ 61 ods.1 stavebného zákona /koncentračná
zásada!.
Odvolatelia Vlasta Prengelová a spol. v podanom odvolani opätovným spochybňovaním
klasifikácie povol'ovanej stavby ako stavby líniovej
spochybňovali
zákonnosť postupu
stavebného úradu pri doručovaní úradných písomností súvisiacich s jej povolením.
Podľa § 139 ods.3 písm.dI stavebného zákona liniovymi stavbami sú na účely tohto
zákona najmä podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny.
Odvolací správny orgán sa predmetnou odvolacou námietkou odvolatel'ov náležite
zaoberal vo svojom predchádzajúcom zrušujúcom rozhodnutí. Na str. 6 a 7 opierajúc sa o
ust,§ 61 ods. 4 stavebného zákona, v ktorom je taxatívne zakotvené oprávnenie stavebného
úradu
upovedomiť o začatí stavebného konania pri líniových stavbách
účastníkom
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stavebného konania verejnou vyhláškou vyslovil právny záver, že vzhľadom na charakter
povoľovanej stavby, ktorá podľa ust..§ 139 ods.3 písm.bl sa jednoznačne začleňuje medzi
líniové stavby, mal z podkladov rozhodnutia za nepochybne preukázané, že predmetom
stavebného konania a vydaného stavebného povolenia bola nepochybne líniová stavba a
skutočne nemohlo potom stavebnému úradu z objektívneho pohľadu nič brániť, ak v procese
doručovania písomností
aplikoval a použil inštitút verejnej vyhlášky.
Pretože postup
stavebného úradu pri doručovaní úradných písomnosti či už procesného charakteru alebo
rozhodnutia v merite veci formou verejnej vyhlášky aj naďalej považuje odvolací orgán za
štandardný a zákonný, odvolanie odvolateľov v tejto časti' opätovne v celom rozsahu pre jeho
nedôvodnosť zamieta.
.
'--,

,

OÚ Žilina zamieta aj návrh odvolatel'ov na prerušenie správneho konania z dôvodu, že
prevod pozemku parc.č.20 18/2 C KN Mestom Čadca na stavebníka, na ktorom má novú TS
umiestniť a uskutočniť považujú za nezákonný, pričom v tejto veci sa mali už obrátiť na
Generálnu prokuratúru SR s podnetom na preskúmanie zákonnosti tohto jeho postupu.
Podľa § 39 ods. 1 katastrálneho zákona na základe QZlJ!zmenŽa.súdualebo iného štátneho
orgánu, alebo. na návrh iného oprávneného podla osobitnycli predpisov okresný úrad zapíše
do katastra najmä poznámku o začatí konania o súdnom výkone rozhodnutia predajom
nehnuteľnosti, o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, o vyhlásení konkurzu proti
vlastníkovi nehnuteľnosti, o' začatí vyvlastňovacieho konania a o predbežnom opatrení,
ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou. "
Podľa § 39 ods. 2 katastrálneho zákona okresný úrad vyznačí v katastri poznámku aj o
tom. že hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti bola spochybnená.
Podľa § 41 ods. 1 katastrálneho zákona práva k nehnuteľnostiam sa vpisujú do listu
vlastníctva a do súboru popisných informácií katastra; tým sa stávajú hodnovernými.
pripadne aj záväznými údajmi katastra.
Podľa § 46 ods. 2 katastrálneho zákona pri zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam /§
1 ods. 1/ sa ako vlastník zapíše osoba uvedená vo verejnej listine alebo v inej listine, ak sa
nepreukáže niečo iné."
Podľa § 70 ods. 1 katastrálneho zákona údaje katastra uvedené v'§ 7 sú hodnoverné, ak
sa nepreukáže opak. Podľa ods. 2 katastrálneho zákona údaje katastra, a to údaje o právach
k nehnuteľnostiam, parcelné číslo, geometrické určenie nehnuteľnosti, druh pozemku,
geometrické určenie a výmera katastrálneho územia; názov katastrálneho územia, výmera
poľnohospodárskej jednotky alebo lesnej hospodárskej jednotky, alebo organizačnej jednotky,
údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach, údaje o bodových poliach,
ako aj štandardizované geografické názry sú hodnoverné a záväzné. ak sa nepreukáŽe opak.
Záväzným údajom katastra nie je druh pozemku evidovaného ako parcela registra "E".
Podľa § 29 ods. 1 Vyhlášky Č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva katastrálny zákon
poznámka. ktorá obmedzuje vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou.
je najmä poznámka
zapisaná na základe uznesenia súdu o predbežnom opatreni. ktorym sa zakazuje nakladať s
nehnuteľnosťou,
upovedomenia o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, rozhodnutia o
začatí daňového exekučného konania, rozhodnutia o zriadení daňového záložného práva,
daňového exekučného príkazu, colného exekučného príkazu, uznesenia súdu o zaistení
nehnuteľnosti, uznesenia súdu o zaistení majetku, ustanovenia § 39 ods. 2 zákona, návrhu
pozemkového úradu, 9) rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav.9a)."
Poznámka je úkon správy katastra, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo
pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu, ktorý nemá vplyv na vznik, zmenu
ani na zánik práv k nehnuteľnostiam. Poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré bud' obmedzujú
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oprávnenie vlastníka nakladat' s nehnuteľnosťou alebo informuje o nehnuteľnosti alebo
o práve k nehnutel'nosti.. Vyhláška, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon a má teda
podpornú funkciu pre doplnenie znenia katastrálneho zákona demonštratívne vymenúva
poznámky, ktorých zápis má obmedzujúcu funkciu, a preto vlastník s takouto nehnuteľnosťou
nemôže nakladať a vymenúva tiež poznámky, ktorých zápis má len informatívny charakter
tzn. tento zápis len informuje tretie osoby o tom, že si niekto uplatnil právo k nehnutel'nosti.
Samotný zápis tejto informatívnej poznámky však automaticky neobmedzuje jej vlastníka
nakladať s touto nehnuteľnosťou. Správa katastra zapíše poznámku buď na základe
oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu alebo na návrh iného oprávneného podl'a
osobitných predpisov. Správa katastra zruší .pozná.mJa.l~
b~~ návrhu alebo na návrh toho, kto
podal návrh na jej zápis, ak sa preukáže, že pominuli dôvody jejržápisu .
. V ust.§ 40 ods.1 správneho poriadku Je zakotvenávšeobecrŕázásada,
že správny orgán,
ktorý vo veci koná je nielen oprávnený, ale aj povinný zaoberať sa predbežnými otázkami, ak
sa v konaní vyskytnú, ak
jej zodpovedaním je toto jeho rozhodnutie podmienené.
Z citovaného ustanovenia však ďalej vyplýva, že ak už o tejto otázke právoplatne rozhodol
orgán na to príslušný /napr.súd alebo iný správny orgán!, je správny orgán konajúci vo veci
takýmto rozhodnutím viazaný a musí ho rešpektovať. ,;..",.,' ,,:'
Ďalej jrdnou zo zásad právnej úpravy katastra nelIDutel'ností je i zásada hodnovernosti, či
materiálnej publicity, v zmysle ktorej zápis vykonaný v katastri nehnutel'ností zodpovedná
právnemu stavu veci, teda to, čo je zapísané v katastri platí, pokiaľ sa nepreukáže opak.
Katastrálny zákon výslovne stanovuje, že v prípade, ak by hodnovernosť a záväznosť údajov
bola narušená, táto skutočnosť by sa musela vyznačiť vkatastri nehnuteľností. Z obsahu
čiastočného výpisu listu vlastníctva č:4347 vyplýva, že výlučným vlastníkom pozemku
parc.č.2018/2, na ktorom sa má umiestniť a uskutočniť nová stavba TS
je stavebník spol.
SSE Žilina. Skutočnosť, ktorá by nasvedčovala, že
ako vlastník pozemku by bola
akýmkoľvek spôsobom obmedzená na týchto svojich právach rozhodnutím príslušného
orgánu alebo skutočnosť, ktorá by nasvedčovala, že bola narušená hodnovernosť alebo
záväznosť údajov na tomto liste vlastníctve, v ňom vyznačená nie je a preto bez ďalších
spochybnení musí byť list vlastníctva tak ako bol stavebníkom predložený
považovaný za
dostatočný doklad preukazujúci jeho oprávnenie umiestniť a uskutočniť novú TS na tomto
pozemku a toto jeho oprávnenie považovať za právne legitímne . ",'
Podľa § 59 ods.2 správneho poriadku ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie
zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
Po vyhodnotení dôvodnosti a opodstatnenosti odvolacích dôvodov a požiadaviek
odvolateľov v nich uvedených vo vzťahu k obsahu pripojeného administratívneho spisu OÚ
Žilina nezistil dôvod na to, aby sa odchýlil pd logických argumentov a právnych záverov
obsiahnutých v odôvodnení
prvostupňového správneho rozhodnutia. OÚ Žilina po
preskúmaní napadnutého rozhodnutia v rozsahu podaného odvolania dospel k záveru, že
hodnotenie tohto správneho
orgánu bolo po skutkovej a právnej stránke pre vydanie
rozhodnutia dostatočné a správne zistené. Pretože odvolaním napadnuté rozhodnutie splňa
požiadavku zákonnosti zakotvenú v ust.§ 46 správneho poriadku, obsahuje všetky náležitosti,
ktoré mu predpisuje tento zákon v ust.§ 47, je zrozumiteľné a dostatočne odôvodnené,
právny záver v ňom vyslovený vychádzal zo správneho posúdenia veci, rozhodol OÚ Žilina
ako odvolací správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto odvolacieho
rozhodnutia.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa podľa § 59 ods.4 správneho poriadku nemožno
ďalej odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho súdneho poriadku.

Doručí
1.
2.
3.
4.
5.

sa:
MONDEZ s.r.o., Nám.Hrdinov 380/10, Žilina
Anna Ščurová, Horelica č.231
Vlasta Prengelová, Horelica č.č.127
Mária Švancárová, Horelica č.455
spis

o.
~!o;i,i·

Ostatným vlastníkom trasou líniovej stavby dotknutých pozemkov a stavieb sa toto
rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods.2 stavebného zákona v spojení
s ust. 26 ods.2 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli OÚ Žilina
a na jeho internetovom portáli a na úradnej tabuli Mesta Čadca a na jeho internetovom portáli.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Čadca bezodkladne oznámi skutočnost'
o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia OÚ Žilina.
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Vyvesene dna:
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Zvesené dňa:

Na vedomie:
14. Mesto Čadca- primátor, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
15. Mestský úrad v Čadci- oddelenie stavebného poriadku s vrátením spisu
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