
MESTO BYTČA
Mestský úrad v Bytči-oddelenje výstavby a životného prostredia

Námestie Slovenskej republiky Č. 1/1,014 01 BytČa

K Č.VaŽP/61/2017Há vybavuje: Ing.Hudcovská Bytča: 14.3.2017
041/5073916

Účastníci stavebného konanja

Vec: Upovedomenje účastníkov konania o podaných odvolaniach . .

Mesto Bytča, ako príslušný stavebný úrad podľa * 117 zákona Č. 50/1976 Zb.
o úzeinnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) a zákona Č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých působností z
orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, Vás v zmysle ~ 56 zákona č.71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) upovedomuje o odvolaniach, ktoré proti
dodatoČnému stavebnému povoleniu vydaného pod Č. VaZP/6 1/2017 Há zo dňa 23.1.2017 na
stavbu,, 8471-BYTČA, ul.Okružná— rozšírenie NNK pro IBV“ v katastrálnom území Veľká
BytČa, podali JUDr. Jaroslav Macek, Javorová 999/14,014 01 Bytča a Milan Behrík, SNP
921/30,01401 Bytča.
Predmetné odvolania sú prílohou tohto upovedomenia.

V súlade s ustanovením * 56 správneho poriadku Vás vyzývame, aby Ste sa v lehote 5
pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia k podaným ůdvolaniam vyjadrili,
prípadne navrhli nové důkazy. .
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Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle ~ 26 ods.2 zákona
6.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí
sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obce, mesta). Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia.

V~csené od: Vnesené do: Dátum zvesenia:

1~. ~ ~i. ~ ~ L1 ~

Oznámenie sa doručí:

1. Účastníkom stavebného konania ( ~ 59 stavebného zákona) verejnou vyhláškou
2. Spis .

Na vedomie: .

1, SSE-D, a.s. Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina
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JUDr. Jaroslav Macek, Javorová 999/14, 014 01 Bytča
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Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky

‘ Podacia Č(sio: ‘)5~4 Čisio spisu:prostrednictvom ‚A3a I

Mesta Bytča Pn1ohyRlsty: ‘~ta~jje:

Mestský úrad v Bytči — oddelenic výstavby a životného prostredia .

Bytča, 23.februára 2017

VEC Odvolanie proti rozhodnutiu o dodatočnom povolení stavby č. VaŽP/61/2017 Há
z 23.1.2017

Dňa 26.1 .2017 boto na úradnej tabuli Mesta Bytča vyvesené hore identifikované
rozhodrnttie (tým pádorn sa toto rozhodnutie považuje za doručené dňom 11. februára 2017,
konice lehoty na podanie odvolania 26.2.2017, ktorý pripadá na deň pracovného voľna, preto
sa posledný deň lehoty posť~ya na pondelok 27.februára 2017). Voči tomuto rozhodnutiu
podávam v zákonnej lehote ako účastník konania

o d v o I a n I

ktoré odóvodňujem nasledovne:

Voči stavbe sorn riadne vzniesol námietky, napadnuté rozhodnutie sa s nimi v zásade
nevysporiadalo. Na námietkach s výnimkou bodu 2 námietok trvám a odůvodňujem nimi aj
svoje odvolanje. Odvolacie důvody v sú~ade s námietkami rekapitulujem a dopÍňam reagujúc
na argumentáciu napadnutého rozhodnutia nasledovne:

nŘmjetka 1 — rozpor s územným plánom:
Stavba je v zjavnom rozpore s územným plánom. Vo výzve č,VaŽP/135/1/2015 Há

z 22.7.2015 vyzvalo Mesto Bytča stavebníka, aby podl‘a ~ 88a stavebného zákona predložil
doklady, okrem mého, aj o súlade stavby s Územným plánom mesta Bytča. Stavebník
predložil f‘otokópiu uznesenia Mestského zastupitel‘stva, ktorým zastupitel‘stvo schválilo
zámer výstavby IBV. Uznesenie MZ sice může zmeniť územný plán, ale až po splnení
stavebným zákonom presne zakotveného postupu v ustanoveniach ~ 16 až 25 stavebného
zákona. Uznesenie MZ takýto proces dovršuje, ale musí tornu predchádzať viacero krokov
(viaceré vyvesenia na úradnej tabuli, výber spracovatel‘a, schválenie zámeru atd‘.), pričom
v danej veci tento proces neprebehol.

Podstatné je zopakovať a zdórazniť, že stavba je v lokalite, ktorá je v platnom
Územnom pláne Mesta Bytča uvedená nic ako Návrh (kde by bob možné stavať), ale ako
Výhľad na výstavbu IBV (kde výstavbu povoliť nemožno).



‚.
.; Argurnentacia wadu, preco mozno legalizovat‘ stavbu postavenu v rozpore s uzemnym

plánom, je založená na poukaze na ~ 3 ods.5 Správneho poriadku a aplikácii zásady
materiálnej pravdy a materiálnej rovnosti účastníkov tak, aby nedochádzalo k diskriminácii
účastníkov konania. Tieto sofistikovane znejúce slová sa len pokúšajú zahmlievať podstatu
veci, ktorou je povolenie stavby v rozpore s územným plánom. Preložené do zrozumiteľnej
reči: úrad tvrdí, že ak už raz v rozpore so zákonom a v rozpore 5 územným plánom v danej
lokalite povolil nejakú stavbu, bude nezákonne a v rozpore & územným plánom povoľovat‘ aj
d‘alšie stavby, lebo tí, ktorí chcú stavať neskór si musia byt‘ rovní so skoršími stavebnfkmi
a keby úrad postupoval v súlade so zákonorn a stavby by im nepovolil, mohli by sa cítiť
diskriminovaní!

Ide o úplne nesprávnu a až zvrátenú interpretáciu ~ 3 ods.5 Správneho poriadku a to
najmä z týchto dóvodov:

a) ~ 3 ods.5 in fine Správneho poriadku vyjadruje potrebu zachovávania princípu právnej
istoty ako imanentnej súčasti právneho štátu v rnateriálnom slova zmysle. Na rovnakú
právnu alebo skutkovú otázku musí orgán štátu dávat‘ rovnakú odpoved‘. Musí však
íst‘ o odpoveď v súlade so zákonom. Ak však orgán štátu zlyhal a niektorú právnu
alebo skutkovú otázku y yriešil v rozpore so zákonom, nemožno princíp právnej istoty
a materiálnehó právneho štátu interpretovat‘ tak, že aj v budúcnosti bude orgán štátu
rozhodovat‘ v rozpore so zákonom;

b) tvrdenie úradu, že nechce diskriminovať niektorých účastníkov a chce zachovávat‘ ich
. materiálnu rovnost‘ nekonkretizuje, ktorých účastníkov má na mysli — v tejto Časti je

rozhodnutje stavebného úradu aj nepreskúmateľné pre jeho nekonkrétnost‘. V danej
veci naopak dochádza k mojej diskriminácii a nic stavebníka. Plynové aj elektrické
vedenie je v spornej oblastí stavané v prospech tých istých úČastníkov, ktorým bolí
v danej lokalite vydané stavebné povolenia v rozpore so zákonom a územným plánom.
To znamená, že stavebný úrad tvrdí, že nemóže diskriminovať tých istých stavebníkov
voČi sebe samým, čo je absurdný záver.

Žiaclam, aby odvolací orgán Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky
v súlade so zásadou materiálnej rovnosti účastníkov, princípom právnej istoty a zdravým
rozumom rozhodoval konzistentne aj v súlade s predchádzajúcou vlastnou rozhodovacou
Činnosťou. Dovolím si pripomenúť odvolaciemu orgánu, že v skutkovo a právne identickej
veci rozhodol v roku 2013 so záverom, že v lokalite, ktorá je na 13V určená len v polohe
VýhFad, nie je možné stavbu povolit‘. Citujem z Rozhodnutia Okrasného úradu Žilina, odbor
výstavby a byrtovej politiky Č.ObU-ZA-OVBP2/B/20l3/00907/Cho z 20.9.2013:
„Z vyššie citovaných ustanovení * 37 stavebného zákona vyplýva, že územný plán je
najdóležitejším podkladom pre vydávanie rozhodnutí o umiestňovaní stavieb a skúmanie
súladu konkrétneho návrhu s územným plánom je prvoradou povinnost‘ou stavebného úradu.
V odseku 4 je taxatívne ustanovené, že ak návrh nic je v súlade s územným plánom, stavebný
úrad návrh zamietne. Rozhodnutie o návrhu v takomto prípáde nic je ponechané na jeho
vol‘nej úvahe, lebo tak urobiť musí.,,Iokalita..,boja aj po Zmene a dopinku ÚPN Č.4 z roku
2010 ponechaná v polohe Výhl‘ad, preto stavebný úrad rozhodol v súlade so zákonom, keď
návrh na umiestnenie stavby zamietoli‘.
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. Tu dodávam, že povinnosť skúmať súlad navrhovanej a povoľovanej stavby s
úzernnoplánovacou dokurnentáciou vyplýva pre stavebný úrad nielen z ustanovenia *-u 37
stavebného zákona v konaní o umiestnení stavby, ale aj z ustanovenia ~-u 62 ods.1 písm. a)
stavebného zákona v konaní o povolenie stavby, o to viac ak stavebný úrad zvyčajne spája
územné konanie s konaním o povolenie stavby. V konaní o dodatočné povolenie stavby je
potrebné rovnako aplikovat‘ ~ 62 ods, 1 písm. a) stavebného zákona. .

Rozhodnutie č.ObU-ZA-OVBP2/B/2013/00907/cho z 2O.9.~Ol3 podpísal Ing. Valárik
ako vedúci odboru. Nemám dóveru v jeho rozhodovanie a to aj preto, že už vo viacerých
svojich rozhodnutiach týkajúcich sa lokálity Okružná Bytča nevyhovel viacerým protestom
prokurátora ani odvolaniam účastníkov a to napriek zjavnému rozporu stavieb s územným
plánom, keďže lokalita Okružná nie je v Územnom pláne Mesta Bytča v polohe Návrh na
IBV, ale len Výhl‘ad na 18V. Vyššie citujem ~ dokumentujem rozhodnutie, kde OÚ Žilina,
OVBP sám rozhodol, že vo Výhl‘ade nemožnó stavať, no v ďalších rozhodnutiach popiera
svoju vlastnú predchádzajúcu rozhodovaciu činnosť. Rozhodovanie OÚ Žilina, OVBP
vykazuje znaky nekonzistentnosti až svojvóle aje namieste otázka, prečo sa tak deje.

námietka 2— dóvod na jej podanic odpadol, preto na nej n&rvám.

námietka 3, 4, 5 — vzájomný rozpor dokumentácie k stavbe STL plynovodu
a elektrického vedenia, nekonanie úst~eho pojednávania a občianskoprávne námietky —

na námietk‘hch trvám. Je nepochopitel‘né, ako mohol stavebný úrad v situácii tak rozsiahlyeh
a dlhotrvajúcich rozporov okolo povol‘ovanej stavby fgnorovať a zamietnuf požiadavku na
konanie ústneho pojednávania. Aj odvolaciemu orgánu navrhujem vykonať obhliadku na
mieste. Takýto dĎkazný návrh nemožno odbiť tak ako to v mom súvisiacom prípade výstavby
STL plynovodu urobil odvolací orgán, keď mi Ing. Kodymová v rozhodnutí napísala, že ni~
som schopný čítat‘ projektovú dokumentáeiu. Potreba navrhovaného dokazovania je namieste
aj preto, že už v predchádzajúcom konaní boto zistené, že stavba bola zrealizovaná v rozpore
s vydaným stavebným povolením. Aká je záruka, že stavba nebola zrealizovaná opätovne
v rozpore so stavebným povolením? Alebo si rozpor zase bude musiet‘ všimnúť až
Ministerstvo výstavby po proteste prokurátora alebo súd v rámci konania o žalobe v správnom
sůdnietve?

Návrh na rozhodnutie odvolacieho orgánu

Vzhľadom na uvedené, podávarn týmto odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Bytča č. VaŽP
61/2017 Ráz 23.1.2017 a navrhujem, aby ho odvolací orgán ako nezákonné zrušil.

Námietka zaujatosti .

Týmto súčasne podávam námietku zaujatosti voči všetkým praeovníkom Okresného
úradu Žilina a to z dóvodu, že vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach prejavili negatívny
vzťah ku mne ako účastníkovi konania a to nevhodnými a urážlivými poznámkami.



\~ rozhodnutí čj. OU-ZA-OVBP2-20l5/034434/Kod z 12.12.2016 Ing. Kodymová a Ing.
Valárik uvádzajú, že nic sorn „technicky ani odbornc zdatný čítať výkrcsovú čast‘
dokumentácie“ (pozn. pikantně je, že takéto dehonestujúce tvrdenie prišlo vo voci, kde si
stavebný úrad v stavebnom povolení zamenil navzájom dye parcely, ale v rozhodnutí Ing.
Valárika som kritizovaný len ja). Takéto dchonestujúce poznámky sú prejavom zjavnej
zaujatosti odvolacicho orgánu voči mojej osobe, nepatria do úradného rozhodnutia a sú
prcjavom neprofcsionálneho prístupu pracovníkov odvolacicho orgánu. Osobitne drzo
vyznieva takáto poznámka od orgánu, ktorý si právc v posudzovancj veci v rozhodnutí Č. OU
ZA-OVB2-20l5/03 1525/Rep z 10.9.2015 pri rozhodovaní o tejto istcj stavbe NNK vedenia
ncvšimol, že stavba je vybudovaná v rozpore so stavebným povolením aj na parc. C-KN
č.3015/l? v stavebnorn povolení vóbec nezahrnutcj a muselo si to všimnúť až Ministerstvo
dopravy a výstavby pri rozhodovaní o mojom odvolaní a rozhodnutic OÚ ZA muselo ako
nezákonné zrušit‘. Aj z tohto je zrejmé, že nict rozumného prcdpokladu očakávat‘ od
pracovníkov oú Žilina nestranné a zákonné rozhodnutie vo voci, preto žiadam vylůčenie
všetkých pracovníkov OÚ Žilina z rozhodovania Veci.

Nemám dóveru v rozhodovanie pracovníkov OÚ Žilina a to aj proto, že už vo viaccrých
svojich rozhodnutiach týkajúcich sa lokality Okružná Bytča nevyhoveli protestom prokurátora
ani odvolaniam účastníkov konania a to naprick zjavnému & rozporu stavieb s územným
plánom, keďže lokalita Okružná je v Územnom pláne Mesta Bytča nie v poloho Návrh na
IBV, ale len Výhľad na IBV. Vyššie som citoval rozhodnutic, kde OÚ Žilina, OVBP samo
rozhodlo, že vo Výhľade nemožno stavat‘. V ďalšich svojich rozhodnutiach OVBP popiera
svoju vlasfhú predchádzajúcu rozhodovaciu činnósť. Rozhodovanic OÚ Žilina, OVBP
vykazuje znaky nezákonnosti, svojvóle a nekonzistentnosti aje namieste otázka, preČo sa tak
deje. Námictku zaujatosti proto podávam aj proto, aby nadriadené orgány mohli spoznať
rozpornú rozhodovaciu činnost‘ OÚ Žilina, OVBP a vyvodit‘ príslušné konzckvencic.

Jaroslav v.r.
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Podaclť~ Číslo: Č&O ~ bytovej politiky .

Pr~ohy/Usly: VyIE‘vtIU: ~i qy~7‘ prdstrednfctvom
Mesta Bytča
Mestský úrad v Bytči — oddelenie
výstavby a životného prostredia

V Bytči dňa L5.februára 2017

VEC: Odvo anie proti rozhodnutiu o dodatočnom povolení stavby Č. VaŽP/61/2017 Há
z23.1 2017 ‚

Mest‘~ Bytča zverejnilo dňa 26,1.2017 na úradnej tabuli hore rozhodiiutie
o dodatočno$ povolení stavby č.vaŽP/61/201 7Há zo dňa 23.01.2017. Voči tomuto
rozhodnutiu p~odávam v zákonnej lehote ako účastník konania .

odvolanie. .

Odvolanie od~vodňujem nasledovne:

Stavb~ je v zjavnom rozpore s územným plánom. Vo výzve č.VaŽP/135/1/2015 Há
z 22.7.20 15 v$‘zvalo Mesto Bytča stavebníka, aby podl‘a ~ 88a stavebného zákona predložil
doklady, okr~m mého, aj o súlade stavby s Úzenmým plánom mesta Bytča. Stavebník
predložil fot kópiu uznesenia Mestského zastupiteľstva, ktorým zastupiteľstvo schválilo
zárner výstav ))‘ IBV. Uznesenie MZ síce může zmeniť územný plán, ale až Po splnení
stavebným z~ konom presne zakotveného postupu v ustanoveniach ~ 16 až 25 stavebného
zákona. Uzne~enie MZ takýto proces dovršuje, ale musí tornu predchádzať viacero krokov
(viaceré vyve~enia na úradnej tabuli, výber spracovateľa, schválenie zámeru atď.), pričom
v danej veci t4nto proces neprebehol.

Je dól4ité zopakovat‘ a zdůraznit‘, že stavba sa naehádza v lokalite, ktorá je v platnom
Územnorn pl~ne Mesta Bytča uvedená nie ako Návrh (kde je možné povoliť výstavbu), ale
ako Výhl‘ad qa výstavbu IBV (kde výstavbu povolit‘ nemožno).

Dovolím si pripomenúť odvolaciemu orgánu, že v skutkovo a právne identickej veci
rozhodlo Mes~o Bytča pod č.VaŽP/105/2013 zo dňa 24.05.2013 o zamietnutí umiestnenia
stavby. V odót‘odnení ako důvod uviedlo cit.: „Vzhľadom k tornu, že Varní určená paxcela na



umiestnenie stavby je umiestnená v ÚPN-SÚ Bytča v lokalite určenej akr nýhľad, to
znamená že v procese obstarávania znwny a dopinku úzernného plánu resta~ nebola
prerokovaná v zmysle stavebného zákona, nic je regulovaná v záväznej Časti, ~redstavuje len
územnú rezervu pre ňmkciu bývania“. V torn istom roku Obvodný úradu Žilina, Odbor
výstavby a bytovej politiky vo svojom Rozhodnutí Č.ObU-ZA-OVBP2ĺB/20[13/00907/Cho
z 20.9.20 13 so záverom, že v lokalite, ktorá je na IBV určená len v polohe ýýhl‘ad, ale je
možné stavbu povolit‘, potvrdil rozhodnutie Mesta Bytča. Citujem z Rozhodnu~ia Obvodného
úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky : .

„Z vyššie citovaných ustanovení * 37 stavebného zákona vyplýva, že úzf~mný pián je
najdóležitejším podkiadom pre vydávanie rozhodnutí o urniestňovaní stavieb a skúmanie
súladu konkrétneho návrhu s úzenmým piánom je prvoradou povinnosťou stav~bného úradu.
V odseku 4 je taxatívne ustanovené, že ak návrh nic je v súlade s územným pláj~om, stavebný
úrad návrh zamietne. Rozhodnudc o návrhu v takbmto prípade nic je pone4hané na jeho
vol‘nej úvahe, lebo tak urobiť musí,. lokalita,, .bola aj Po Zmene a dopinku Ú~N č,4 z roku
2010 ponechaná v polohe Výhľad, preto stavebný úrad rozhodol v súlade so ~ákonom, keď
návrh na umiestnenie stavby zamietol.“.

Tu dodávam, že povtnnost‘ skúmat‘ súlad navrhovanej a povoľova~ej stavby s
územnoplánovacou dokumenfáeiou vyplýva pre stavebný úrad nielen z ustan9venia ~-u 37
stavebného zákona v konaní o umiestnení stavby, ale aj z ustanovenia ~-u 62 4ds. I písm. a)
stavebného zákona v konaní o povolenie stavby, o to viac ak stavebný úrad ~‘yČajne spája
úzenmé konanie s konaním o povolenie stavby. V konaní o dodatočné povol4nie stavby je
potrebné rovnako aplikovať ~ 62 ods. I písm. a) stavebného zákona.

Rozhodnutie č.ObU-ZA-OVBP2/B/20 1 3/00907/Cho z 20.9.2013 podpísa
ako vedúci odboru. Nemám dóveru v jeho rozhodovanie a to aj preto, že už
svojich ťozhodnutiach týkajúcich sa lokality Okružná Bytča nevyhovel protes
ani odvolaniam úČastníkov a to napriek zjavnému rozporu stavieb s územným ~
lokalita Okružná nic je v Úzenmorn pláne Mesta Bytča v polohe Návrh na~
Výhľad na IBV. Vyššie citujem a dokumentujem rozho‘dnutie, kde OÚ Ži1in~
rozhodoi, že vo Výhl‘ade nemožno stavať a v ďalších rozhodnutiach popiera
predchádzajúcu rozhodovaciu čiimosť. Rozhodovanie OÚ Žilina, OVBP vy
svojvůle, nekonzistentnosti aje namieste otázka, prečo sa tak deje.

S pozdravom,

Ing. Valárik
vo viacerýeh

u prokurátora
lánorn, ked‘že
IBV, ale len

~‚ OVBP sám
svoju vlastnú
~cazuje znaky

Z
... Š. )

Milan Behrík


