Odbor opravných prostriedkov
referát starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Číslo:OU-ZA-OOP3-2019/010768/KUZ

V Žiline dňa 29.07.2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, ako príslušný odvolací orgán podľa
§ 4 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) a v súlade s § 54 ods. 4 Správneho
poriadku rozhodol vo veci odvolania, ktoré podal Ing. Jozef Mičic, Pomocná 4, 010 03 Žilina Považský Chlmec voči rozhodnutiu Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné
prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, č.: OU-ZA-OSZP3-2018/031637-005/Bra
zo dňa 09.11.2018 takto:

Podľa § 30 ods. 1 písm. b) Správneho poriadku sa konanie zastavuje, nakoľko
Ing. Jozef Mičic, Pomocná 4, 010 03 Žilina - Považský Chlmec vzal svoje odvolanie zo dňa
06.12.2018 v celom rozsahu späť a teda účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania
späť pred vydaním rozhodnutia v odvolacom konaní.

Odôvodnenie
Prvostupňový správny orgán Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku štátnej vodnej
správy ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona
č.: 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120
zákona č.: 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný
zákon“) a § 61 písm. c) zákona č.: 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), rozhodujúc v
zmysle § 26 vodného zákona a § 68 ods. 1 stavebného zákona, posúdil žiadosť stavebníka
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina podľa § 68
ods. 2 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených
záujmov alebo povinností účastníkov konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi
v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, podľa § 26 vodného zákona a v súlade s ustanovením §
46 Správneho poriadku rozhodol že, zmena stavby pred dokončením „Považský Chlmec stoková sieť - zmena stavby pred dokončením - II. Etapa“, navrhovaná na pozemkoch
parcelné čísla KN-C 2394, 2395, 2396, 2402/2, 2398, 2397, 2399/1, 2400/3, 147, 2438, 808/4,
2403/2, 2403/1, 808/3, 808/1, 2402/1, 2402/4, 2402/3, 2402/14, 2404/8, 2404/3, 764/2, 764/4,
2393, 2391/1, 2389/2, 2391/2, 2391/1 v katastrálnom území Považský Chlmec sa povoľuje.
Zmena stavby oproti pôvodnej dokumentácií stavby pre stavebné povolenie pozostáva zo
zmeny spôsobu odkanalizovania mestskej časti Žilina - Považský Chlmec oddelenými

systémami, t.j. splaškovou kanalizáciou a dažďovou kanalizáciou a v rozčlenení stokovej siete
na tri etapy výstavby, pričom povoľovaná zmena stavby rieši II. etapu výstavby stokovej siete.
Rozsah II. etapy:
SO 5-5 Splašková kanalizácia
SO 5-5.6 Dažďová kanalizácia
SO 5-5.7 Preložky inžinierskych sietí
Súčasťou predmetného rozhodnutia je aj 8 taxatívne stanovených záväzných podmienok
uskutočnenia zmeny stavby.
Ing. Jozef Mičic, Pomocná 4, 010 03 Žilina - Považský Chlmec (ďalej len „odvolateľ“)
proti rozhodnutiu Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie,
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, č.: OU-ZA-OSZP3-2018/031637-005/Bra zo dňa
09.11.2018 podal odvolanie, ktoré bolo podané dňa 07.12.2018 osobne na Okresnom úrade
Žilina, odbore starostlivosti o životné prostredie. Odvolanie bolo podané oprávnenou osobou,
v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote a v súlade s § 54 ods. 1 a 2 Správneho poriadku. Na
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov bolo odvolanie spolu so spisovým
materiálom predložené dňa 31.01.2019.
Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov listom č.: OU-ZA-OOP32019/010768/KUZ zo dňa 25.03.2019 požiadal Ministerstvo životného prostredia, Odbor štátnej
vodnej správy a rybárstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava o predĺženie lehoty na vydanie
rozhodnutia v odvolacom konaní o 60 dní. Ministerstvo životného prostredia, Odbor štátnej
vodnej správy a rybárstva listom č.: 6592/2019-4.1, 17849/2019 zo dňa 02.04.2019 predmetnej
žiadosti vyhovel.
Následne po preštudovaní predloženého spisového materiálu Okresný úrad Žilina, odbor
opravných prostriedkov listom č.: OU-ZA-OOP3-2019/010768/KUZ zo dňa 23.04.2019 vrátil
spisový materiál Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie ako
predčasne predložený, nakoľko prvostupňový správny orgán nedoručil predmetné rozhodnutie
č.: OU-ZA-OSZP3-2018/031637-005/Bra zo dňa 09.11.2018 účastníkovi konania a to SWECO
HYDROPROJEKT a.s. divize Morava, Minská 18, 616 00 Brno. Uvedená skutočnosť vyplýva aj
z výsledku reklamačného konania Slovenskej pošty, a.s. zo dňa 26.03.2019 s tým, že podaná
reklamácia bola vyhodnotená ako opodstatnená z dôvodu straty doporučenej zásielky.
Spisový materiál bol na Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov
prvostupňovým správnym orgánom opätovne predložený dňa 06.06.2019.
Dňa 29.05.2019 bolo na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
a následne dňa 30.05.2019 na Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov doručené od
odvolateľa späťvzatie odvolania zo dňa 28.05.2019, v ktorom okrem iného uviedol:
„Beriem späťvzatie odvolania, ktoré bolo podané dňa 07.12.2018 voči rozhodnutiu
Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina, č. :OU-ZA-OSZP3-2018/031637-005/Bra zo dňa 09.11.2018 vo veci zmeny stavby
pred dokončením: „Považský Chlmec - stoková sieť“ - zmena stavby pred dokončením - II.
etapa. Dôvodom môjho späťvzatia odvolania bola uzatvorená dohoda so stavebníkom.“
Podľa § 46 Správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonnými a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho vydať na to orgán príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo
zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
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v srilade s $ 47 ods. I Spriivneho poriadku kaLd6 rozhodnutie
od6vodnenie a poudenie o odvolani (rozklade). oddvodnenie nie je p
ridastnfkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. v srilade s 47 ods.
$
vyrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedenim ustanovenia pi6vneho predpisu, podl'a
ktor6ho
sa rozhodlo, pripadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradit'trovy konania.
Podl'a $ 60a Spr6vneho poriadku ustanovenia
na konanie o odvolani.

prvej aLtretej dasti

sa primerane vzt'ahujri aj

Podl'a $ 54 ods' 4 Spravneho poriadku riiastnfk konania mdlrc odvolanie
vziat, spf,t,,
kfm sa o iom nerozhodlo. Ak ridastnik konania vzal odvolanie spiit', nem6Ze sa znova odvolat,.
Podfa ustanovenia $ 58 ods. 1 Spr6vneho poriadku ak osobitny zftkonneustanovuje
inak,
odvolacfm orgiinom je sprrivny orgdn najbliZSieho vy5sieho stupria nadriadenf
,pr6u.r.-,
org6nu, ktory napadnutd rozhodnutie vydal.

Podfa $ 32 ods. I Spr6vneho poriadku spr6vny org6n je povinnli zistit, presne
a irplne
skutodny stav veci azatym ridelom si obstarat'potrebnd podkiady pre rozhodnuii.. poola
$ :2
ods' 2 Spr6vneho poriadku rozsah a sp6sob zist'ovania podiladov pre rozhodnutie
urduj" ,p.irrrry
orgiin a tento org6n s6m rozhoduje o tom, ktord d6kaiy je potrebn6 vykonat' pre
riplnd zistenie
skutodn6ho stavu veci, pritom nie je viazany len n6vrhmiridastnikov konania. podl,a
$ 34 ods.4
Spr6vneho poriadku vykon6vanie ddkazov patri sprrivnemu org6nu.

k
S

il#?;ilflTff"i,fi.#ffiil""TT'ftnJ,"f'11'ff;i"'T,H1:
lndZe ridastnik konania odvolanie vziat' spiit' aL do chvile, kym sa
nerozhodlo. Za tento okamih treba povaZovat' ozn6menie rozhodnutia. proti
u o zastavenf konania z ddvodu split'vzatia odvolania nie je v zmysle 30 ods. 2
$
$ 60a Spr6vneho poriadku pripustn6 cdvolanie.

Na zaklade hore uvedendho, Okresny wad, Zilina, odbor opravnlfch prostriedkov, ako
prisluSnf odvolaci spr6vny orgiin, rozhodol tak, ako je uvedend vo vyiokovej
dasti rozhodnutia.

Pouienie
Proti rozhodnutiu odvolacieho org6nu o odvolani sa nemoZno d'alej odvolat, ($
59 ods. 4
Sprdvneho poriadku). Toto rozhodnutie moZno preskfmat, sridom.

vedrica odboru

Táto písomnosť má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušných
obcí a miest podľa rozdeľovníka, ako aj na úradnej tabuli Okresného úradu Žilina. Zároveň žiadame o zverejnenie
verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ..................................................

Zvesené dňa:

....................................................

......................................................................
Otlačok pečiatky, podpis oprávnenej osoby

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených
údajov.

Rozhodnutie sa doručí:
1. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava, Minská 18, 616 00 Brno
3. Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina
4. Ing. Jozef Mičic, Pomocná 4, Považský Chlmec, 010 03 Žilina
5. Drahomíra Jamborová, Borová 23/E5, Žilina 010 01
6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
7. Lesy SR, š.p., Nám. SNP 8, 974 66 Banská Bystrica
8. SVP, š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
9. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
10. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Mesto Žilina
11. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Okresný úrad Žilina
12. Spis 2x

Na vedomie:
1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranárskeho zboru v Žiline, Nám. Požiarnikov 1,
010 01 Žilina
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
3. DPMŽ, s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
4. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
5. Energotel, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
6. Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
7. Mesto Žilina, Odbor dopravy, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
8. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina
9. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
10. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11. SPP - D a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
14. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠS OPaK, Vysokoškolákov 8556/33B,
010 01 Žilina
15. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠS OH, Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina
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