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Vec: Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania

Upovedomujeme Vás (v zmysle §56 zákona Č. 7111967Zb. o správnom konaní), ako účastníka konania
vo veci vydania rozhodnutia Č. OU-ZA-OCDPK-2015/0220I7114/BIL z 30.10.2015, ktorým bolo
zastavené konanie vo veci predlženia termínu predčasného užívania objektu stavby SO 101-00
Preložka cesty III I v rámci stavby" Čadca - obchvat;' preložka cesty 1/11 " (nakoľko nebolo podanie
v stanovenom termíne doplnené požadovaným spôsobom).

V zákonnej lehote sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal stavebník, Slovenská správa ciest,
Investičná výstavba a správa ciest Žilina. Námietky odvolateľa sú zrejmé z jeho odvolania,
ktorého kópiu prikladáme v prílohe. Dôvody postupu tunajšieho úradu vyplývajú
z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia.

K tomuto odvolaniu sa môžete v zmysle
do 31. decembra 2015.

§56

Príloha: kópia odvolania

Došlo dňa;

'07.12.'2015
Uk!. znak: Refgrent:

2Upovedomenie dostanú:
...J. SSC IV$C ŽilÍ"ftft;-M.Rázusa 104/A, 010 Ol Žilina L--_.....;..~_><I-- ...b.~~~~vt
2. Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
3. Mestský úrad Čadca, Nám.Slobody 30, 022 27 Čadca
4. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického l IB, 811 06 Bratislava
5. Kondek Jozef, Pribinova 16,022 Ol Čadca
6. Kondeková Ľudmila, ul. A. Hlinku 9, 022 Ol Čadca
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova Č. 1156, 022 Ol Č a d c a
8. Okresný úrad Čadca, odbor ŽP, Horná 2483, 022 Ol Čadca
9. OR PZ SR ODI Čadca, Palárikova 977/25, 022 13 Čadca

Ostatným účastníkom konania sa upovedomenie oznamuje v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona o správnom konaní verejnou vyhláškou jeho vyvesením na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadci po dobu 1S dní a zverejnením www stránke Okresného úradu v Žiline.
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223 /2015/6432/40518 JUDr, Jandzík 041/ 5074650 23.11. 2015

OU-ZA-OCDPK-2015/022017/14/BIL
Vec:

Dňa 12.11.201.5 bolo doručené Slovenskej správe ciest, Investičnej výstavbe a správe ciest Žilina
Rozhodnutie OÚ Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom: OU-ZA-
OCDPK-2015/022017/14/BIL, ktorým bolo zastavené konanie vo veci predlženia :termínu
predčasného užívania objektu stavby SO 101-00 Preložka cesty I111v rámci stavby "Čadca - obchvat,
preložka cesty I111". V súlade so znením § 53 a násl. zák. Č. 71/1967zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, podáva SSC IVSC Žilina v zákonom stanovenej .lehote proti tomuto rozhodnutiu

odvolanie

z dôvodov:

Správny orgán odôvodňuje svoje rozhodnutie tým, .že staveh~ík Slovenská správa ciest,
Investičná výstavba a správa ciest Žilina nebol schopný, napriek tomu, že bol k tomu osobitne vyzvaný
v rámci ústneho konania predložiť relevantné dôvody, ktoré by ho oprávňovali, resp. by odôvodňovali
podať túto žiadosť o predlženie termínu predčasného užívania hlavného stavebného objektu vyššie
uvedenej stavby "Čadca-obchvat, preložka cesty 1/11". Ďalej ho odôvodňuje tým, že stavebník bol
vyzvaný k predloženiu záväzného stanoviska so stanovením konečného termínu splnenia podmienok
daných rozhodnutím Č. OU-ZA-OCDPK-2015/022017/9/BIL, predovšetkým podmienky realizácie
protihlukových opatrení - výmeny okien s vetracími mriežkami - na rodinnom dome pani Kondekovej
Ľudmily, zároveň bol stavebník - žiadateľ, teda SSC IVSC Žilina upozornený na skutočnosť, že ak
stanovené podmienky nesplní, bude konanie zastavené, k čomu teda vzhľadom na to, že stavebník
nesplnil podľa odôvodnenia správneho orgánu stanovené podmienky, týmto rozhodnutím aj došlo.
Správny orgán neakceptoval ani skutočnosť, na ktorú bol stavebníkom upozornený, že prebieha súdne
konanie na Okresnom súde v Čadci pod Č. k. 6C/127/2014, v ktorom je navrhovateľkou pani Ľudmila
Kondeková proti odporcom, medzi ktorými je aj Slovenská správa ciest, o náhradu škody v sume
50 000 Eur spolu s úrokom z omeškania a o vydanie predbežného opatrenia, ktoré by odporcov
zaviazalo spoločne a nerozdielne eliminovať účinky hladiny hluku a zosilnením akustickej účinnosti
obvodového plášťa, vymeniť okná a aplikovať fasádnu mriežku na jej rodinnom dome na adrese
Andreja Hlinku, 022 01 Čadca. SSC IVSC Žilina upozornila správny orgán na toto súdne konanie
z dôvodu, že vzhl'adom na skutočnosť, že ešte nebolo vynesené rozhodnutie v tomto spore, realizáciou
spomenutých protihlukových opatrení by mohlo dôjsť vzhľadom na štatút SSC ako rozpočtovej
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organizácii štátu, k nehospodárnemu nakladaniu s prostriedkami štátneho rozpočtu. Správny orgán
tieto skutočnosti neakceptoval z dôvodu, že stavebník bol zaviazaný realizáciou protihlukových
opatrení už skôr vydanými právoplatnými rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetnej stavby ,resp.
vyjadrením RÚVZ. Správny orgán ďalej v rozhodnutí upozorňuje na pripravovanú rekonštrukciu -
výmenu mostného objektu evidenčné číslo 11-208 a súvisiace úvahy o obnovení železničného
priecestia na ul. A. Hlinku, ako jednej z možných trás počas úplnej uzávierky cesty 1/11. priecestie by
malo vyúsťovať bezprostredne pri nehnuteľnosti p. Kondekovej a križovatka, ktorá bude zriadená
z dôvodu znovu pripojenia ul. A. Hlinku na cestu I111B, opätovne negatívne ovplyvní podmienky
užívania RD pani Kondekovej a realizácia protihlukových opatrení na jej rodinnom dome, by mohla ------
l2odporiť ústretovosť nie len jej ale aj ostatnýchúčastníkov.povoľovacieho konania tejto stavby. OÚ
Zilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v tomto rozhodnutí o zastavení konania
o predlžení predčasného užívania hlavného stavebného objektu stavby ,,"Čadca-obchvat, preložka
cesty 1/11", zároveň konštatuje, že stavebník bol v rozhodnutí o prerušení konania upozornený na to,
že v prípade ak nedoplní žiadosť o predlženie predčasného užívania o predpísané doklady, bude proti
nemu zahájené konanie vo veci uloženia pokuty podľa § 106 ods. 3, písm. d) zák. č. 50/1976 Zb ..

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba zásadne nesúhlasí s týmto rozhodnutím a skutočnosti
uvedené v jeho odôvodnení nemôžu byť podkladom ri~vydai1Ie-takéhoto rozhodnutia.

Dňa 03.11.2015 boli Slovenskej správe ciest, Investičnej výstavbe a správe ciest Žilina doručené
rozhodnutia Okresného súdu v Čadci č. k. 6C/127/2014, ktorými tento súd zamietol žaloby
navrhovateľky pani Ľudmily Kondekovej , bytom A. Hlinku 'č. 9, 022 01 Čadca. Navrhovateľka
žiadala vo svojich návrhoch nielen protihlukové opatrenia ale aj náhradu vzniknutej škody, ktorá nemá
s hlukom nič spoločné (nepravdivé tvrdenia o vlhnutí pivničných priestorov, porušenia fasády,
vplyvom stavby vznik pliesní, ohrozenie prevádzky jej reštaurácie .... ). Z množstva jej podaní, sa dá
1?l.edpokladať, želen realizáciou výmeny okien a vetracích mriežok, sa menovaná neuspokojí. SSC IV
SC Žilina zabezpečilo meraňíe imisií hluku vživotnom ~prostrea1 i préložky cesty I/1T, z ktorého je aj
vyhotovený Protokol o meraní z mesiaca december 2014. Meranie vykonala oprávnená organizácia:
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, Žilina. Na základe meraní bolo konštatované, že
prípustná hladina hluku bola prekročená na meracom bode ( 1m pred oknom na 23. NP bytového domu
p. Kondekovej, vo vzdialenosti 5 mod preložky cesty 1/11 a 15 m od železničnej trate) len pre časový
interval noc, a to len pri odrátaní neistoty o cca 2 dB z preložky cesty 1/11, avšak mnohonásobne
vyššie prekročenie je pri hodnotách hladiny hluku "vznikajúce] zo Železničnej dopravy a táto
skutočnosť nevadí ani príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a bol na túto skutočnosť SSC
upozornený a neprimeraný hluk vznikajúci zo železničnej dopravy nikdy nevadil ( 80 rokov) ani pani
Ľudmile Kondekovej ani jej právnym predchodcom, čo navodzuje dojem, že celé jej konanie je
špekulatívne s cieľom zhodnotiť svoju chátrajúcu nehnuteľnosť z prostriedkov štátneho rozpočtu, a aj
z dôvodu, že predmetná nehnuteľnosť bola postavená v hlučnom prostredí hlavnej trate ŽSR. Merania
sa uskutočnili za situácie, ktorá pretrváva aj ku dnešnému dňu, kedy preložkou cesty 1/11 prechádza
pri bežnej prevádzke minimum vozidiel. V 09/2015 zabezpečilo opakované meranie hladín hluku GR
SSC a tieto merania potvrdili hodnoty hladín hluku namerané pri meraní v 12/2014. Tak ako
konštatoval aj RÚVZ vo svojom stanovisku k projektu samotnej stavby už v roku 2008 protihlukové
opatrenia nevyriešia prekračovanie prípustných hladín hluku vo vonkajšom prostredí a dá sa
predpokladať, že pri plnej prevádzke cesty 1/11 v predmetnej lokalite budú aj namerané hodnoty
vnútorného prostredia menovanej p. Kondekovej prekročené .. OÚ v rozhodnutí , resp. vo svojich
vyjadreniach konštatuje, že SSC IV SC Žilina sa snaží "imitovať" realizáciu protihlukových opatrení,
čo je samozrejme irelevantné, vzhľadom na jej štatút rozpočtovej organizácie štátu a jej povinnosti
stanovené Zriaďovacou listinou a nosnou právnou normou, teda zák. č. 135/1961 Zb .. a skutočnosť,
že všetky jej činnosti sú charakterizované ako výkon vo verejnom záujme. Stavebník, to je SSC IVSC
Žilina ani v tomto prípade nekoná proti rozhodnutiam príslušných orgánov ale celé jej konanie je
zamerané na hospodárne nakladanie s pridelenými finančnými prostriedkami štátu, a to s prihliadnutím
na to, že množstvo pridelených finančných prostriedkov nepokrýva ani potreby zabezpečenia plnenia

Telefón
041/5074612

Fax
041/5074626

IČO
003328



!j:':'''' ~

! prostriedkov nepokrýva ani potreby zabezpečenia plnenia základných povinností, ktoré jej ukladajú
príslušné ustanovenia zák. Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

S pozdravom
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