ZÁ Z N A M
z pracovnej porady Krajského stavebného úradu v Prešove, odboru štátnej stavebnej
správy so zamestnancami stavebných úradov Prešovského kraja uskutočnenej
30. novembra 2006.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia Slovenského plynárenského priemyslu a.s., o pripájaní žiadateľov k distribučnej
sieti - zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike vo väzbe na konania stavebného úradu
3. Informácia Technickej inšpekcie a.s., k zákonu č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci vo väzbe na konania stavebného úradu
4. Informácia Slovenskej stavebnej inšpekcie o poznatkoch z výkonu štátneho stavebného
dohľadu za rok 2005 a prvý polrok 2006
5. Informácia o zisteniach Krajského stavebného úradu pri vykonávaní kontrol preneseného
výkonu štátnej správy a pri odvolacích konaniach
6. Informácia o aktuálnych otázkach na úseku bytovej politiky
7. Informácia o stave ÚPD v kraji a ich aplikácia v praxi
8. Rôzne
9. Ukončenie
K bodu 1)
Poradu otvorila Ing. Božena Vargová, vedúca odboru štátnej stavebnej správy Krajského
stavebného úradu v Prešove. Privítala pozvaných hostí, poďakovala im za pripravené
príspevky a predstavila prednostu Krajského stavebného úradu v Prešov Ing. Ľuboša Bartoša.
K bodu 2)
Zástupca Slovenského plynárenského priemyslu distribúcie a.s., Ing. Antom Pipka –
technik na oddelení plánu a prípravy investícií informoval
prítomných o zmenách
v metodike týkajúcej sa pripájania do distribučnej siete.
Uviedol, že k 1.7.2006 došlo k rozdeleniu SPP a.s na tri samostatné spoločnosti a to:
- SPP a.s., matka
- SPP distribúcia, a.s.
- SPP preprava
Podľa zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike SPP distribúcia a.s., je povinný pri
pripájaní do distribučnej siete ako prevádzkovateľ, ako operátor jednak distribučnej a jednak
prepravnej siete, uzatvárať zmluvy o pripojení s každým žiadateľom a to oddelene v dvoch
kategóriach:
1. kategória domácnosť
2. kategória mimo domácnosť
1) V kategórii domácnosť je proces jednoduchší, z dôvodu toho, že investícia týkajúca sa
výstavby prípojky a povinnosti s tým spojené
vybavením
stavebných povolení
a rozkopávky, znáša SPP distribúcia a.s..
Podľa technických podmienok pripojenia do distribučnej siete je každý žiadateľ
povinný predložiť žiadosť o pripojenie do distribučnej siete a to podľa príslušnosti, do ktorej

kategórie spadá. Na základe toho je mu vypracovaná zmluva o pripojení, ktorej prílohou
a neoddeliteľnou súčasťou je jeho žiadosť a zároveň technické podmienky pripojenia, ktoré
jasne špecifikujú bod napojenia, určenie hlavného uzáveru, zatriedenie do skupiny a dĺžku
ako takú, vlastne všetky technické podmienky na pripojenie. Na základe podpisu táto zmluva
o pripojení slúži ako podklad pre vydanie stavebného povolenia. V zmluve je tento text aj
zapracovaný, čiže akékoľvek ďalšie vyjadrenie k projektovej dokumentácii odpadá a zmluva
o pripojení zväzuje SPP, ako prevádzkovateľa odberateľa pripojiť. Zmluva je platná dva roky
s možnosťou predĺženia.
Na základe podpisu sa zmluva odstupuje na aktíva, kde sa vypracuje projektová
dokumentácia, vybaví sa stavebné povolenie a čaká sa na realizáciu vnútornej inštalácie, čiže
odberného plynového zariadenia zo strany stavebníka. Keď stavebník vybuduje toto odberné
plynové zariadenie predkladá žiadosť o realizáciu pripojenia, dokladá revíznu tlakovú
skúšku, projektovú dokumentáciu, OPZ a kópiu zmluvy o pripojení. SPP mu predloží šek
(pre kategóriu domácnosť výška jednorázového poplatku je 7.100.- Sk a pre kategóriu mimo
domácnosť 10.000.- Sk – platný pre rok 2006) a na základe úhrady nastúpi certifikovaný
partner a podieľa sa na realizácii, po ktorej dáva informáciu, že zákazka je ukončená a žiadosť
je odstúpená na montáž meradla, čím je celý proces pripojenia ukončený. Prípojka je
vlastníctvom SPP a. s, nakoľko je budovaná v ich investorstve.
2) V kategórii mimo domácnosť investorom je samotný stavebník. Proces je ten istý ako pri
domácnosti t. z., žiadateľ predkladá žiadosť o pripojenie do distribučnej siete, zmluva
o pripojení, kde sú definované technické podmienky, hlavný uzáver, prílohou je žiadosť
a následne má žiadateľ povinnosť predložiť projektovú dokumentáciu členenú na dva
stavebné objekty a to:
- stavebný objekt plynárenské zariadenie (PZ), tu sa vyžaduje doložiť rozpočet, nakoľko
podľa zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike SPP má povinnosť zriadiť vlastnícky, alebo
nájomný vzťah k zariadeniam cez ktoré budú distribuovať. Na základe rozpočtu sa spracuje
predbežný protokol o stanovení budúceho vlastníckeho vzťahu, postúpi sa na vyjadrenie
k PD. Stavebný úrad požaduje k stavebnému povoleniu nielen zmluvu o pripojení, ale aj
vyjadrenie k PD, pričom aj v tejto zmluve o pripojení pre kategóriu mimo domácnosť je
uvedené, že je podkladom k stavebnému povoleniu .
- stavebný objekt OPZ
Po vyjadrení k PD, odsúhlasení začína samotná realizácia. Výber zhotoviteľa je na
stavebníkovi. Po zhotovení prípojky na základe protokolu odovzdá prevádzkovotechnickú
dokumentáciu technikovi technickej dokumentácie SPP a na základe toho je podpísaný
technologický postup na ostrý prepoj.
Ďalej je potrebné dodržať postup podľa
záverov diskusie zástupcov SPP-D,
krajských stavebných úradov a MVRR SR takto:
1. Pri kolaudácii stavieb, pri ktorých nie je potrebná skúšobná prevádzka (v
stavbe nie je nainštalované zložitejšie technologické zariadenie) budú stavebné
úrady, pokiaľ ide o „pripojovací plynovod“ a OPZ, vydávať kolaudačné
rozhodnutia na základe predloženej technickej dokumentácie pripojovacieho
plynovodu v zmysle TPP 70201 (TPP 70202), Zápisu o odovzdaní a prevzatí
budovy alebo stavby a predložení Správy o odbornej prehliadke a skúške – t.j.
revízna správa a tlaková skúška OPZ, bez napustenia plynu do OPZ ( t.j. bez
toho, aby bol stavebník v čase kolaudácie odberateľom plynu).

2. Pri stavbách kde je potrebné komplexné vyskúšanie (v stavbe je nainštalované
zložitejšie technologické zariadenie) stavebné úrady podľa § 84 stavebného
zákona povolia skúšobnú prevádzku. Po skončení skúšobnej prevádzky vydá
stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie a určí podmienky užívania.
V závere diskusie Ing. Pipka uviedol, že na stránke www.SPP.sk v oddelení
distribúcia, sú usmernenia k pripájaniu v každej kategórii. Sú tam žiadosti, súhlasy, plná moc,
usmernenia, technické podmienky pripojenia, prevádzkový poriadok a prevádzkové predpisy.
V prípade potreby je možné sa obrátiť s dotazmi resp. požiadať o radu buď priamo jeho
mailom na adrese anton.pipka@pripojenie.sk, alebo cestou KSÚ, prípadne obrátiť sa na
vedúcu oddelenia Ing.Tiralovú.
K bodu 3)
S činnosťou technickej inšpekcie prítomných oboznámil Ing. Peter Zigrwfrid, riaditeľ
Košického pracoviska.
Uviedol, že Technická inšpekcia, a.s., vznikla 14.07.2006, ktorej činnosť sa riadi
zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „BOZP“). V § 14 je uvedené, ktoré činnosti vykonáva tzv.
oprávnená právnická organizácia, ktorou je zatiaľ na Slovensku iba Slovenská technická
inšpekcia, ktorá spĺňa podmienky na vznik takejto organizácie. Ako oprávnená právnická
organizácia vykonávajú tieto činnosti:
-posudzovanie dokumentácie k stavebnému konaniu, dokumentácie technických
zariadení, technológii, prototypov, strojov a zariadení, či spĺňajú podmienky bezpečnosti
práce a technických zariadení.
-vydávajú dokumenty buď to osvedčenia alebo certifikáty a tak isto osvedčia
dokumentáciu a po úradnej skúške aj zariadenie, že vyhovuje normám a predpisom
v súčasnosti platným.
-overujú odbornú spôsobilosť firiem tzv. oprávnených organizácií, ktoré vykonávajú
montáž, údržbu a opravu zariadení
-osvedčujú odbornú spôsobilosť fyzických osôb na rôzne odborné spôsobilosti teda od
obslúh rôznych zariadení, kotlových zariadení, plynových a zdvíhacích zariadení
- osvedčujú odbornú spôsobilosť odborných pracovníkov (je to pojem, ktorý nahradil
bývalý pojem revízny technik), v elektrotechnike odbornú spôsobilosť elektrotechnikov
špecialistov a elektrotechnikov špecialistov projektantov, ako fyzických a právnických
osôb
- vykonávajú a vyhodnocujú úradné skúšky zariadení a opakované úradné skúšky
Jeden deň v týždni, a to v pondelok sú k dispozícii každému, kto potrebuje
konzultáciu.
K posudzovaniu dokumentácie ku stavebnému konaniu Ing. Jana Matvejová uviedla:
Odborné stanovisko Slovenskej technickej inšpekcie by malo pomôcť stavebnému
úradu a malo by mať vplyv na rozhodovanie o projektovej dokumentácii vo fáze stavebného
konania. Úlohou technickej inšpekcie je „vychytať“ z projektovej dokumentácie všetko čo je
urobené v rozpore s právnymi predpismi, vytypovať k čomu dokumentácia slúži, čo tam bude
a upozorňovať na ohrozenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany pri práci. Je to služba
spoplatňovaná. Dohliadajú na to, aby bezpečnosť a ochrana zdravia bola v dokumentácii,
ktorá je predložená, zaručená. K posúdeniu sa predkladá dokumentácia vypracovaná v súlade
s vyhl. č. 453/2000 Z.z.. Prenesenie ich stanoviska do stavebného povolenia je dôležité z
hľadiska posúdenia splnenia ich podmienok pri kolaudácii. Pri ohlásení drobnej stavby

posudzujú realizačnú dokumentáciu a je dôležité, aby stavebný úrad zaviazal stavebníka
k splneniu nimi určených požiadaviek a ich splnenie aby skontroloval.
Pôsobnosť zákona sa vzťahuje na zamestnávateľov a fyzické osoby, ktoré sú
podnikateľmi, ale nie sú zamestnávateľmi. Uviedla, že zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP
upravuje niektoré podrobnosti týkajúce sa projektovej dokumentácie stavby a to najmä:
- § 4 zákona BOZP súvisí s § 58 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z.,
- § 13 zákona BOZP súvisí s §§ 47 a 86 stavebného zákona,
- § 18 ods. 4 a 5 zákona BOZP súvisí s §§ 58 a 66 stavebného zákona
Citovala § 14 ods. d) a § 38 zákona BOZP, ich znenie a význam v súvislosti so
stavebným zákonom a stavebným konaním vysvetlila.
Upozornila, že stavebný zákon v § 126 a v § 48-53 s dôrazom na § 53 dbá na
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia, t. z. je tu súčinnosť medzi stavebným zákonom
a zákonom o BOZP. Uviedla, že v prípade pochybností, či dokumentácia má, alebo nemá byť
posúdená z hľadiska BOZP je možné obrátiť sa č. t. 055/7208131 – Ing.Krišková,
Ing.Matvejová.
Ing. Jozef Javorský – inšpektor strojných zariadení upozornil na § 14 zákona o BOZP
a z toho v prípade zariadení, technických zariadení vyplývajúcu nutnosť vyžadovať
stanoviská k dokumentáciám. Upozornil, že je potrebné posúdiť akúkoľvek stavbu, nakoľko
aj napr. ventilátor je technické zariadenie. Akonáhle stavebník uvádza výrobnú činnosť, alebo
prevádzkové súbory je potrebné nechať na inšpekciu posúdenie o aké zariadenie sa jedná.
Úlohou inšpekcie je zastupovať bezpečnosť a zdravie ľudí.
Ing. Gabriela Krišková upozornila na možnosť vykonávať predkolaudačnú inšpekciu,
t.z. v určitej fáze výstavby môže stavebník požiadať inšpekciu o kontrolu na súlad
vyhotovenia s dokumentáciou, ktorá predtým bola inšpekcii predložená. Nenahrádza to
kolaudáciu a stanovisko inšpektorátu práce.
V závere diskusie p. riaditeľ uviedol, že v prípade potreby je možné obrátiť sa na
príslušného špecialistu na č. telefónu 055/7208111.
K bodu 4)
Ing. Troščák – riaditeľ stavebného inšpektorátu v Košiciach uviedol, že povinnosti
Slovenskej stavebnej inšpekcie sú obsiahnuté v § 123a stavebného zákona a v zákone
č.608/2003 Z.z.. Stavebný inšpektorát v Košiciach má pôsobnosť pre Prešovský a Košický
kraj. Slovenská stavebná inšpekcia tvorí hlavný štátny stavebný dohľad.
Ďalej upozornil na nasledovné:
- problematiku povoľovania zmien oproti dokumentácii stavby overenej v stavebnom
konaní – je potrebné stavebné úrady upozorniť na to, že podľa § 81 ods. 4 stavebného
zákona stavebný úrad môže s kolaudačným konaním spojiť konanie o zmene stavby
(§68 stavebného zákona), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od
dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní,
- zamestnanec inšpekcie ako orgán štátneho stavebného dohľadu, ak zistí nepovolenú
stavbu oznámi to stavebnému úradu; ak ide o rozostavanú stavbu, bezodkladne vyzve
stavebníka aby zastavil stavebné práce na stavbe (výzva na zastavenie stavebných prác
podľa § 102 ods. 5 stavebného zákona). Ak stavebník nedbá na výzvu inšpekcie,
stavebný úrad vydá rozhodnutie, ktorým práce na stavbe zastaví. Preto ďalšie

-

opakované podania upozorňujúce na pokračovanie v stavebných prácach budú
inšpekciou postupované na stavebný úrad,
vzhľadom na personálne obsadenie orgánov inšpekcie (malý počet inšpektorov pre
celé územie Slovenska) je žiadúce, aby sa inšpekcia zaoberala najmä väčšími
a zložitejšími stavbami, pričom na stavbách jednoduchých a drobných aby štátny
stavebný dohľad vykonávali najmä obce ako stavebné úrady.

Informoval, že Slovenská stavebná inšpekcia pri výkone hlavného štátneho stavebného
dohľadu zistila nárast počtu zistení nových stavieb zhotovovaných bez stavebného
povolenia, resp. aj bez územného rozhodnutia, a že podstatné zmeny existujúcich stavieb ako
aj rozostavaných stavieb sa vykonávajú bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu
a pod.. Podľa zistení inšpekcie je zarážajúce, že takéto postupy sa používajú aj pri náročných
a rozsiahlych stavbách priemyselných objektov a priemyselných parkov, zhotovovaných
renomovanými stavebnými spoločnosťami, v niektorých prípadoch aj pri stavbách
uskutočňovaných vo verejnom záujme.
Vzhľadom na uvedený nepriaznivý trend v stavebníctve inšpekcia upozorňuje, že bude
dôsledne uplatňovať zásadu, že v prípade preukázania spáchania správneho deliktu bude
pokuta uložená stavebníkovi a tiež zhotoviteľovi stavby, a to podľa miery ich zavinenia
a závažnosti protiprávneho konania.
V závere p. riaditeľ poukázal na nedostatky stavebných úradov zistené pri ich
kontrolnej činnosti.
K bodu 5)
Príspevok zamestnancov odboru štátnej stavebnej správy KSÚ v Prešove Ing. Jána
Kačúra a Ing. Anny Dovalovej tvorí prílohu č. 1 a č.2 záznamu.
K bodu 6)
Vedúci odboru bytovej politiky KSÚ v Prešove informoval prítomných
o pripravovanom výnose MVRR SR ohľadom poskytnutia dotácií na programy rozvoja
bývania, uviedol odlišnosti oproti súčasne platnému výnosu. Upozornil na termíny prijímania
žiadostí na jednotlivé programy rozvoja bývania, a to do 15.2.2007. Oslovil zúčastnených,
aby sa vyjadrili, či chcú v budúcom roku čerpať dotácie na výstavbu nájomných bytov,
technickej vybavenosti a systémové poruchy, z dôvodu vykvantifikovania potreby finančných
zdrojov na jednotlivé programy. Zároveň ubezpečil prítomných, že pokiaľ by mala príslušná
obec záujem požiadať o dotáciu, pracovníci odboru bytovej politiky sú im plne k dispozícii, či
už pri samotnom vyplňovaní a kompletizácii žiadosti, alebo v poradenskej činnosti.
K bodu 7)
Ing. Janka Dobiašová vedúca odboru územného plánovania KSÚ v Prešove upozornila
prítomných na poslednú novelu stavebného zákona č. 479 /2005 Z.z. platnú od 1.11.2005
ustanovenie § 141 ods.10, ktoré hovorí, že územnoplánovacia dokumentácia schválená do
1.augusta 2000, ktorá nebola do 31.7.2006 aktualizovaná ani preskúmaná podľa § 30
ods.4 stavebného zákona, kde orgán územného plánovania je povinný pravidelne najmenej
však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán, stráca od 1.augusta 2006
záväznosť a daná dokumentácia sa dostane do kategórie len ako smerné podklady .
Proces preskúmanie územného plánu pozostáva :
• Obec (starosta obce, primátor mesta) zabezpečí vypracovanie správy o stave
územnoplánovacej dokumentácie. Správu by mali vypracovať osoby odborne

•

spôsobilé a to autorizovaní architekti, alebo osoby s odbornou spôsobilosťou
podľa 2a stavebného zákona (obstarávatelia ÚPD).
Obecné zastupiteľstvo uznesením prijme predmetnú správu.

Na základe tejto skutočnosti je potrebné, aby pri vydávaní rozhodnutí stavebné úrady
vychádzali z platného skutkového stavu a overili si záväznosť platných územnoplánovacích
dokumentácií. Súčasťou dokumentácie územného plánu, ktorý bolo potrebné preskúmať musí
byť aj uznesenie, ktorým bola prijatá správa o preskúmaní ÚPN.
K bodu 8)
V rôznom Ing. Vargová upozornila pracovníkov stavebných úradov na nasledovné:
a) Opätovné pripomienkové konanie nového stavebného zákona bez vyvlastňovania má byť
ukončené do 11.12.2006 – zverejnené na stránke MVRR SR pod číslom MVRR-200613726/71779-1:2537/M. Účinnosť tohto zákona má byť od 1.júla 2008 okrem dvoch §.
b) Pripomienkovým konaním prešiel zákon o vyvlastnení, ktorý je samostatný a do účinnosti
má vstúpiť od 1.1.2008
c) Povinnosť stavebných úradov zaslať na KSÚ výkazy o činnosti obce v oblasti preneseného
výkonu štátnej správy za rok 2006 v správnom konaní – podľa jednotlivých úsekoch štátnej
správy a o ich činnosti, ktorá nepodlieha režimu správneho konania, včetne správy
spracovanej podľa osnovy v termíne do 28. februára - termín podľa vestníka týkajúceho sa
roku 2005 – sledovať stránku Ministerstva vnútra SR www.civil.gov.sk, kde sa uverejňujú
vestníky vlády SR. Vo vestníku (minulý rok to bol 11/2005 – teraz je zverejnený ako
posledný 9/2006)
bude uverejnený metodický pokyn
s tabuľkami a legendami k
nim, osnovou pre správu a dátumami odovzdávania výkazov.
d) Sledovanie stránky MVRR SR www.build.gov.sk, kde sú uverejňované usmernenia, ktoré
vydáva ministerstvo, úsek štátnej stavebnej správy. Nezasielame ich jednotlivým stavebným
úradom, nakoľko sú prístupné pre každého a v prípade, že niektorý stavebný úrad nemá
prístup k internetu je potrebné nám to oznámiť.
e) Na pripomienkovaní bol výnos MVRRSR – ukončil sa 28.11.2006 o poskytovaní dotácie
zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správa na úseku
stavebného poriadku a bývania, podľa ktorého sa zvyšuje čiastka na 24,63Sk z pôvodných
24,61 Sk s účinnosťou od 1.1.2007.
f) Stránku ministerstva je potrené sledovať aj kôli pripomienkovým konaniam ohľadne
zákonov a výnosov. Sú tam uverejnené aj záznamy z porád s vedúcimi KSÚ.
g) Návratky, týkajúce sa informácii o jednotlivých stavebných úradoch, ktoré boli zasielane
spolu s pozvánkami na poradu, žiadame vrátiť po voľbách.
K bodu 9)
V závere Ing. Vargová poďakovala prítomným za účasť a pozornosť a poradu
ukončila.
Zapísala Ing. Vargová

Príloha č. 1

Dokazovanie v správnom konaní
Hodnotenie postupov stavebných úradov pri dokazovaní v územnom, stavebnom,
priestupkovom konaní a vo vyvlastňovacích konaniach v roku 2006

Úvod
Z ustanovení správneho poriadku a stavebného zákona vyplýva, že predmetom
dokazovania sú tvrdenia o skutočnostiach, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie správneho
orgánu. Znamená to, že správny orgán určité skutočnosti uznal za dôležité pre rozhodnutie
avšak sú spochybnené tvrdeniami účastníkov konania. Je povinnosťou správneho orgánu
z vlastnej iniciatívy a vlastnými prostriedkami tieto sporné, pochybné alebo spochybnené
skutočnosti v konaní nielen zistiť, ale aj objasniť. Na dokazovanie možno použiť všetky
prostriedky, ktoré vedú k cieľu, k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci a to nielen
právneho ale aj skutkového. Ak by správny orgán o sporných veciach nevykonal dokazovanie
rozhodnutie by vychádzalo z nespoľahlivo zisteného stavu veci a bolo by v rozpore
s ustanovením § 46 správneho poriadku podľa ktorého rozhodnutie musí byť v súlade so
zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivého stavu veci a musí
obsahovať predpísané náležitosti. Dokazovanie v správnom konaní pozostáva z troch fáz:
1. obstarania dôkazu
2. vykonania dôkazu
3. hodnotenia dôkazu
Z ustanovenia § 32 ods. 1 správneho poriadku vyplýva, že druhá a tretia fáza patria do
právomoci správneho orgánu, prvá fáza je súčinnostná, pretože povinnosťou účastníkov
konania podľa § 34 ods. 3 správneho poriadku je navrhovať o svojich tvrdeniach dôkazy.
Účastníka konania však nemožno nútiť k tomu, aby dôkazy aj zaobstaral, pretože podľa § 32
správneho poriadku medzi povinnosti správneho orgánu patrí zistiť podklad pre rozhodnutie.
Za predpokladu, že listiny potrebné na vykonanie navrhovaných dôkazov účastník konania
alebo iná osoba vlastní, môže mu správny orgán uložiť, aby ich predložil. O týchto
skutočnostiach je dôležité poučiť sporné strany už pred pojednávaním a zaznamenať to v
zápisnici, aby účastníci konania nemohli neskôr tvrdiť, že o povinnosti neboli poučený a tiež
z dôvodu, že ak sa tvrdenia účastníka konania v procese dokazovania ukážu ako nepravdivé
správny orgán môže účastníkovi uložiť, aby uhradil trovy konania spojené s obstaraním
dôkazu.
Z doterajšej úradnej praxe na správnych orgánoch vyplýva, že obstaranie dôkazu býva
v praxi veľmi zložitým problémom pretože za odborné posudky, expertízy alebo štúdie si
oprávnené osoby fakturujú také finančné čiastky, ktorých výška odrádza od ich zaobstarania a
to nielen účastníkov konania, ale i správny orgán. Doterajšia prax naznačuje, že po poučení
účastníkov konania o povinnosti navrhovať dôkazy na svoje tvrdenia, je možné vo väčšine
prípadov dosiahnuť zmierlivé vybavenie veci v zmysle základných pravidiel konania podľa
§ 3 ods. 3 správneho poriadku.

Rozbor nedostatkov v správnom konaní na stavebných úradoch
Z rozboru nedostatkov, zistených v rozhodnutiach vydaných na stavebných úradoch
vyplýva, že nedostatočné dokazovanie na správnych orgánoch I. stupňa je príčinou mnohých
zbytočných odvolaní v ktorých odvolatelia poukazujú na nedostatočne zistený právny alebo
skutkový stav veci. Dodržaním procesných postupov podľa správneho poriadku, ale aj podľa
stavebného zákona je vo väčšine prípadov možné odvolaniam predísť a urobiť konanie
hospodárnym. Správne postupujú tie stavebné úrady, ktoré si v konaniach kde prevažujú
susedské spory, o nevyhovujúci stavebnotechnický stav stavby alebo pozemku, zaobstarajú
dôkazy, akými sú listiny, ohliadka alebo posudok znalca. Správne postupuje aj tie stavebné
úrady, ktoré v prvom rade preskúmajú svoju vecnú príslušnosť na riešenie podanej námietky.
Nesprávne postupujú tie stavebné úrady, ktoré nerozlišujú občianskoprávne námietky
vyplývajúce z vlastníckych alebo iných práv k pozemku a stavbe od námietok ktoré smerujú
proti porušeniu základných požiadaviek na stavby (§ 43d stavebného zákona) alebo proti
porušeniu všeobecných technických požiadaviek na navrhovanie stavieb (§ 47 stavebného
zákona) alebo proti umiestneniu stavby. Dokazovanie v uvedených prípadoch má svoje
špecifiká, ktoré ak sa správne uplatnia, vedú k spoľahlivému zisteniu stavu veci
a k správnemu rozhodnutiu.
Ako vyplýva z úradnej praxe odvolacieho orgánu, stavebné úrady si nie vždy
uvedomia, že rozhodnutie o občianskoprávnej námietke spadá do pôsobnosti vecne
príslušným orgánom konajúcim podľa osobitných predpisov alebo do pôsobnosti súdov. Do
tejto skupiny patria napríklad námietky týkajúce sa posúdenia užívania klimatizačného
zariadenia z hľadiska ochrany pred hlukom, ktoré patria do pôsobnosti orgánu štátnej správy
podľa zákona o ochrane zdravia ľudí alebo posúdenie zatieňovania pozemku, ktorý nie je
stavebným pozemkom, čo patrí do pôsobnosti orgánu ochrany životného prostredia a orgánu
pre ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo námietky ktorými sa spochybňuje
hranica pozemku a v niektorých prípadoch aj list vlastníctva. Všeobecne platí, že pokiaľ sa
námietka týka pohody bývania rozhodnutie prináleží orgánom konajúcim podľa osobitných
predpisov. Občianskoprávne námietky patria na rozhodnutie súdu. Ak má námietka
občianskoprávny charakter a vlastnícke práva v konaní nie sú spochybnené, správne
postupujú tie stavebné úrady, ktoré v konaní dôsledne uplatňujú postup podľa § 137
stavebného zákona. Stavebné úrady si pritom nie vždy uvedomia, že o námietke, ktorou sa
spochybňuje samotný list vlastníctva si správny orgán nemôže v dokazovaní urobiť vlastný
úsudok. Rozhodnutie o takej námietke prináleží výlučne súdu. V prípadoch už začatého
súdneho konania, v ktorom sa má rozhodnúť o spornom liste vlastníctva alebo o rozdelení
nehnuteľnosti, prípadne o práve prechodu alebo o vecnom bremene postup podľa § 137
stavebného zákona neprichádza do úvahy pretože ide o predbežnú otázku v konaní, a preto
správne postupujú len tie stavebné úrady, ktoré konanie prerušia podľa § 29 ods. 1 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov.
Z ustanovenia § 40 ods. 1 správneho poriadku vyplýva, že správne orgány si nemôžu urobiť
úsudok o predbežnej otázke, lebo do ich právomoci nepatrí jej riešenie. Predbežnou otázkou
je aj otázku vecného bremena1. Ak by však išlo o ochranu vlastníctva pred neoprávneným
zásahom, akým býva najčastejšie zámer na uskutočnenie stavby a vlastnícke právo
nepochybne vyplýva z listu vlastníctva je postup podľa § 137 stavebného zákona odôvodnený
a správny.
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Rozsudok Krajského súdu v Prešove č. 1S116/2004-20 – Prípad Platan (v spojení s rozhodnutím č. P 2004/113Kč/05)

Zákonodarca kladie veľký dôraz na uplatnenie zásady materiálnej pravdy v správnom
konaní, a preto nekladie správnemu orgánu žiadne prekážky na spoľahlivé zistenie stavu veci
ani v rámci odvolacieho konania. Podľa § 56 správneho poriadku – správny orgán, ktorý
napadnuté rozhodnutie vydal, upovedomí ostatných účastníkov konania o obsahu podaného
odvolania, vyzve ich, aby sa k nemu vyjadrili, a podľa potreby doplní konanie vykonaním
novonavrhovaných dôkazov. V prípadoch kedy správny orgán doplní konanie vykonaním
novonavrhovaných dôkazov, má podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku za povinnosť
vyrozumieť o výsledkoch doplneného konania nielen účastníkov konania, ale aj zúčastnenú
osobu. Zo zákona vyplýva správnemu orgánu I. stupňa povinnosť, vykonať všetky potrebné
dôkazy a to nielen tie, ktoré sú nové, teda navrhované v odvolaní, ale aj tie, ktoré boli
účastníkom konania známe už pred vydaním rozhodnutia a ktoré mali účastníci v súlade
s ustanovením § 34 správneho poriadku za povinnosť sami navrhnúť. Správne postupujú tie
stavebné úrady, ktoré uložia náhradu trov konania, tým účastníkom konania, ktorí si túto
povinnosť nesplnili (§ 31 ods. 2 správneho poriadku), ale len za predpokladu, že o tejto
povinnosti boli správnym orgánom na pojednávaní riadne poučení. Vykonanie
novonavrhovaných dôkazov môže urobiť aj odvolací orgán v odvolacom konaní, avšak
z hľadiska hospodárnosti konania a najmä v prípadoch kedy možno autoremedúrou napadnuté
rozhodnutie nahradiť novým rozhodnutím je účelné a správne, ak odvolací orgán splnenie
povinnosti vykonania novonavrhovaných dôkazov dôsledne vyžaduje od orgánu I. stupňa.
Nesprávne postupujú tie stavebné úrady, ktoré konanie podľa § 56 správneho poriadku
obmedzujú iba na upovedomenie účastníkov konania o odvolaní bez toho, aby vykonali
doplnenie konania o vykonanie novonavrhovaných dôkazov. Stavebné úrady si na tomto
mieste nedostatočne uvedomujú, že odvolací orgán nemôže v odvolacom konaní rozhodovať
o veci, ktorá je novou vecou, a ktorá nebola predmetom prejednania na správnom orgáne I.
stupňa. Ako vyplýva zo zásad uzákonených v správnom poriadku je správne konanie vo
všeobecnosti dvojinštantné, a preto odvolací orgán, ktorý by rozhodol o novej veci, by
rozhodoval ako prvostupňový správny orgán. Účastníkom konania by sa tak uprelo právo na
odvolanie. Medzi typické a často sa vyskytujúce námietky z tejto oblasti, kedy vykonanie
novonavrhovaných dôkazov musí byť uskutočnené na správnom orgáne I. stupňa patrí
námietka o tom, že stavebný úrad pri určovaní okruhu účastníkov konania nepojal vlastníka
susednej nehnuteľnosti medzi účastníkov konania. Z povahy námietky vyplýva, že takýto
občan nemohol vedieť o prebiehajúcom konaní na I. stupni, keďže nebol za účastníka pojatý
a správne rozhodnutie mu nebolo z akýchkoľvek dôvodov doručené. Správne postupujú tie
stavebné úrady, ktoré po uplatnení takejto námietky v ktoromkoľvek štádiu správneho
konania vydajú o tom samostatné rozhodnutie. Až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o priznaní (nepriznaní) postavenia účastníka konania možno spoľahlivo pokračovať v ďalšom
konaní. Ak tak stavebný úrad neurobí, rozhodnutie vydané vo veci, ako aj konanie ktoré mu
predchádzalo sú postihnuté takou vadou, ktorá zakladá dôvod na jeho zrušenie a vrátenie veci
na nové prejednanie a rozhodnutie. Iným, i keď zriedkavo sa vyskytujúcim príkladom je
námietka v ktorej účastník konania v odvolaní poukazuje na to, že vo veci vlastníckych práv
v súčasnej dobe rozhoduje súd alebo iný príslušný orgán (kataster, pozemkový úrad a pod).
Nesprávne postupujú tie stavebné úrady, ktoré také odvolanie postúpia bez vykonania dôkazu
na odvolací orgán. Správny orgán I. stupňa je povinný v takých prípadoch si zabezpečiť
dôkaz o namietanej skutočnosti a následne zrušiť vlastné rozhodnutie v autoremedúre alebo
požiadať o jeho zrušenie nadriadený orgán pretože predčasne vydané rozhodnutie nemožno
kvalifikovať inak, ako rozhodnutie, ktoré bolo vydané na základe nedostatočne zisteného
stavu veci.
Ako vyplýva z doterajšej praxe odvolacieho orgánu, najväčším problémom
v dokazovaní na stavebných úradoch je konanie o odstránení stavby alebo konanie

o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a v spojení s § 88 ods. 1 písm. b) stavebného
zákona. Dokazovanie v týchto konaniach sa uskutočňuje v tomto rozsahu:
1. Zabezpečenie dôkazu o tom, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo
v rozpore s ním. Dôkazmi sú najmä fotografický materiál, zápisnica z výkonu ŠSD,
výpovede svedkov, posudok znalca, záznam zo stavebného denníka, záväzná časť
územného plánu obce, prípadne zóny, energetická koncepcia obce, stavebné povolenie
a pod.
2. Zabezpečenie dôkazov o tom, že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom
(stanoviská dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov - § 126 stavebného
zákona resp. § 140b stavebného zákona.) Bremeno dôkazu leží na stavebníkovi.
3. Zosúladenie stanovísk dotknutých orgánov a odstránenie rozporov medzi dotknutými
orgánmi podľa § 136 stavebného zákona.
Správne postupujú tie stavebné úrady, ktoré od vlastníka nepovolenej stavby prípadne
stavby uskutočnenej v rozpore so stavebným povolením dôsledne požadujú predloženie
dokladov o tom, že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom. Správne postupujú stavebné
úrady aj vtedy, ak nariadia odstránenie stavby len preto, že z predložených dokladov vyplýva
rozpor stavby s verejným záujmom. Na tomto mieste si stavebné úrady nie vždy dostatočne
uvedomia, že rozpor medzi stanoviskami dotknutých orgánov nemožno pri hodnotení
dôkazov automaticky vyhodnotiť ako rozpor stavby s verejným záujmom. Rozpor medzi
stanoviskami dotknutých orgánov je potrebné odstrániť postupom podľa § 136 a § 138 ods. 2
stavebného zákona alebo postupom podľa § 140b ods. 4 stavebného zákona. Nesprávne
postupujú tie stavebné úrady, ktoré oznámia začatie konania o dodatočnom povolení stavby
všetkým známym účastníkom konania bez toho, aby predtým vykonali dokazovanie, či stavba
je v súlade s verejným záujmom chráneným stavebným zákonom a to najmä s cieľmi
a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.
Ustanovenia § 88 ods. 1 stavebného zákona o odstraňovaní stavieb sú imperatívnej,
teda prikazovacej povahy, pretože stavebnému úradu ukladajú z úradnej povinnosti nariadiť
odstránenie stavby. V konaní správne postupujú tie stavebné úrady, ktoré vlastníka pozemku
pojmu za účastníka konania podľa § 97 stavebného zákona. Stavebné úrady sú často
postavené do situácie, že konanie o odstránení stavby začne vlastník pozemku, podľa § 18
ods. 1 správneho poriadku, podaním žiadosti o odstránenie cudzej stavby na svojom pozemku.
Keďže vlastník pozemku nie je podľa § 88 ods. 1 stavebného zákona procesne legitimovanou
osobou na podanie takej žiadosti, stavebný úrad musí vykonať dokazovanie o existencii práva
na strane vlastníka pozemku, ktoré ho oprávňuje žiadať o nariadenie odstránenia stavby.
Chýbajúci procesný postup v konaní o odstránení stavby podľa § 88 ods. 1 stavebného zákona
sa musí subsidiárne doplniť podľa správneho poriadku v zmysle § 140 stavebného zákona.
Spoľahlivým dôkazom o existencii práva na strane vlastníka pozemku je rozhodnutie súdu,
podľa ktorého vlastník pozemku nadobudol právo na odstránenie cudzej stavby na svojom
pozemku. Správne postupujú tie stavebné úrady, ktoré na základe takto zabezpečeného
dôkazu určia rozhodnutím podmienky pre odstránenie stavby podľa § 90 stavebného zákona.
V prípade, že na základe uskutočneného dokazovania sa právo vlastníka pozemku na
odstránenie cudzej stavby nepreukáže, stavebný úrad postupuje v konaní podľa § 137 ods. 1
stavebného zákona (pokus o dohodu – odkázanie na súd). Odvolací orgán k tomu pre úplnosť
poznamenáva, že procesne legitimovanou osobou na podanie žiadosti o odstránenie stavby je
iba vlastník stavby, ktorý žiada o o jej odstránenie podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona.

Rozsiahly priestor pre dokazovanie v správnom konaní poskytuje stavebným úradom
ustanovenie § 87 stavebného zákona o nariadení nevyhnutných úprav na stavbe alebo na
stavebnom pozemku. Ak sa na uskutočnenie nevyhnutnej úpravy, vyžaduje dokumentácia
alebo iné podklady stavebný úrad uloží vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku podľa
§ 87 ods. 2 stavebného zákona ich predloženie v určenom rozsahu a lehote. Po ich
zabezpečení nariadi vykonanie úpravy a urči podmienky a lehotu jej uskutočnenia.
Správne postupujú tie stavebné úrady, ktoré vopred upozornia účastníkov konania na
to, že v prípade nesplnenia uloženej povinnosti stavebný úrad si môže podľa § 87 ods. 2
stavebného zákona obstarať potrebnú dokumentáciu alebo podklady na náklady povinného.
Pod inými podkladmi si možno predstaviť aj znalecký posudok, ktorý býva často jediným
presvedčivým dôkazom, vedúcim k správnemu rozhodnutiu. Odvolací orgán upozorňuje
stavebné úrady, že o každom podanom návrhu na nariadenie nevyhnutných úprav na stavbe
alebo na stavebnom pozemku sú povinné vydať o tom správne rozhodnutie podložené
dôkazmi. Nesprávne postupujú tie stavebné úrady, ktoré návrh zamietnu, prípadne ho
prešetrujú podľa zákona o sťažnostiach. V konaní o nariadení nevyhnutných úprav sa použije
procesný postup (subsidiárne) podľa správneho poriadku v zmysle § 140 stavebného zákona.
Navrhovateľ je podľa § 97 stavebného zákona vo väčšine prípadov účastníkom konania.
Podaním návrhu účastníkom konania na nariadenie nevyhnutných úprav na stavbe alebo
stavebnom pozemku sa podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku začína konanie. Z ustanovenia
§ 87 ods. 1 stavebného zákona vyplýva, že ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám
na stavby (§ 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby konanie
o nariadení nevyhnutných úprav z úradnej povinnosti a vo verejnom záujme (ex offo), vždy
začína stavebný úrad. O návrhu podanom účastníkom konania je preto povinný vykonať
dokazovanie a na základe výsledku dokazovania vo veci meritórne rozhodnúť. Meritórnym
rozhodnutím vo veci podľa povahy prípadu môže byť rozhodnutie o nariadení nevyhnutných
úprav alebo o zastavení konania podľa § 30 správneho poriadku. V konaní o nariadení
nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku je rozhodujúce hodnotenie
dôkazov. Nesprávne postupujú v konaní tie stavebné úrady, ktoré návrh na nariadenie
nevyhnutných úprav nevyhodnotia aj vo väzbe na základné požiadavky na stavby podľa §
43d stavebného zákona a vo väzbe na vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa
vykonávajú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie, ale aj vo väzbe na zodpovedajúce technické normy, čo býva
častým nedostatkom vydaných rozhodnutí.
Vykonanie dôkazov je procesný úkon ktorého bremeno leží na správnom orgáne.
Správne postupujú tie stavebné úrady, ktoré o zabezpečených dôkazoch oboznámia
účastníkov konania buď priamo na pojednávaní alebo tak, že zvolajú doplňujúce
pojednávanie, prípadne vyzvú účastníkov konania, aby sa vyjadrili k podkladom rozhodnutia.
Hodnotenie dôkazov vykonajú tak, že usúdia akú váhu má ten – ktorý dôkaz na rozhodnutie
a zároveň všetky dôkazy porovnajú vo vzájomnej súvislosti, či sa vzájomne podporujú,
vylučujú alebo sú v rozpore. Nesprávne postupujú tie stavebné úrady, ktoré sa v odôvodnení
rozhodnutia odvolávajú na neexistujúce, v spise nezaložené listiny, na vykonanie dohľadu
bez založenej zápisnice, na nedoloženú výpoveď svedkov alebo na vlastnú úvahu, ktorá
vybočuje z medzí stavebného zákona prípadne z medzí osobitných právnych predpisov.
Hodnotenie dôkazov je nevyhnutnou súčasťou každého rozhodnutia v jeho dôvodovej časti.
Zvlášť v priestupkovom konaní, ktoré je konaním o sile a presvedčivosti dôkazov si stavebné
úrady nie vždy dostatočne uvedomujú že sa vyžadujú dôkazy presvedčivé bez akéhokoľvek
pochybenia, dôkazy originálne bez formálnych nedostatkov s vysokou výpovednou hodnotou.

Z úradnej praxe odvolacieho orgánu sú známe aj poznatky z dokazovania vo
vyvlastňovacom konaní. Toto dokazovanie má tri roviny.
1. Preukázať verejný záujem na vyvlastnení a to nielen podľa § 108 stavebného
zákona ale aj podľa príslušných ustanovení osobitných právnych predpisov.
2. Preukázať, že prechod vlastníckeho práva na nadobúdateľa nebolo možné
dosiahnuť iným zákonným spôsobom.
3. Znaleckým dokazovaním preukázať, že návrh náhrady je skutočnou všeobecnou
hodnotou vyvlastňovanej nehnuteľnosti.
Doterajšie skúsenosti poukazujú na to, že stavebné úrady vo väčšine prípadov
postupujú pri dokazovaní vo vyvlastňovacom konaní správne. Najproblematickejšou rovinou
je znalecké dokazovanie náhrady za vyvlastňovanú nehnuteľnosť. Právne názory v tejto
oblasti sa neustále vyvíjajú v závislosti od rozhodnutí MV a RR SR a v závislosti od
rozhodnutí súdov. Ak má správny orgán pochybnosti o správnosti znaleckého posudku je
povinný tieto pochybnosti vhodným spôsobom odstrániť. Môže k tomu použiť výsluch
znalca, požiadať ho o vysvetlenie prípadne aj o doplnenie znaleckého posudku. Účastníkom
konania musí dať správny orgán možnosť, aby v prípade nového znaleckého posudku k nemu
zaujali svoje stanovisko. Účastníci konania sú oprávnený klásť znalcom otázky priamo na
pojednávaní prípadne uplatniť pripomienky k posudku. Správne postupujú tie stavebné úrady,
ktoré v prípade pochybnosti o znaleckom posudku ustanovia pre odborné posúdenie veci
ďalšieho znalca. Účastníkovi konania nevyplýva zo správneho poriadku právny nárok na
výber konkrétneho znalca; správny orgán sa môže opierať o posudok znalca, ktorého si sám
ustanovil bez ohľadu na prípadne posudky iných znalcov. Znalecký posudok správny orgán
hodnotí rovnako ako ostatné dôkazy v súlade so zásadou voľného hodnotenia dôkazov.
Správny orgán nie je oprávnený posudzovať správnosť znaleckého posudku (jeho závery).
Správny orgán iba hodnotí, či úvahy znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým
záverom vyplývajúcim z dôkazov vykonaných správnym orgánom.
Východzie ustanovenia právnych predpisov:
§ 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov) – poskytovanie pomoci a poučení účastníkom konania, je povinnosťou správneho
orgánu, aby pre neznalosť právnych predpisov účastníci konania neutrpeli v konaní ujmu
(neznalosť zákona v správnom konaní ospravedlňuje účastníkov konania pred súdom!)
§ 32 ods. 2 správneho poriadku – rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie
určuje správny orgán
§ 34 ods. 3 správneho poriadku – účastník konania je povinný na podporu svojich tvrdení
navrhnúť dôkazy, ktoré sú mu známe
§ 37 ods. 1 správneho poriadku – Správny orgán môže účastníkovi konania alebo inej
osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dôkazov, aby ju predložil
§ 34 ods. 4 správneho poriadku – vykonávanie dôkazov parí správnemu orgánu

§ 34 ods. 6 správneho poriadku – skutočnosti známe správnemu orgánu z úradnej činnosti
netreba dokazovať
§ 56 správneho poriadku.
§ 62 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov – stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých
orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky
§ 87 ods. 2 stavebného zákona – ak sa na uskutočnenie nevyhnutnej úpravy vyžaduje
dokumentácia alebo iné podklady, (znalecký posudok) stavebný úrad uloží vlastníkovi stavby
alebo stavebného pozemku ich predloženie v určitom rozsahu a lehote. V prípade nesplnenia
uloženej povinnosti môže stavebný úrad obstarať potrebnú dokumentáciu alebo podklady
(znalecký posudok) na náklady povinného. Po ich zabezpečení stavebný úrad nariadi
vykonanie úpravy a určí podmienky a lehotu jej uskutočnenia.
§ 31ods. 2 správneho poriadku - Správny orgán môže účastníkom konania, zúčastneným
osobám, svedkom a znalcom uložiť, aby nahradili trovy ktoré vznikli správnemu organu ich
zavinením; môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vznikli ich zavinením ostatným
účastníkom konania.
§ 36 správneho poriadku – Ak je pre odborné posúdenie skutočnosti dôležitých pre
rozhodnutie potrebný znalecký posudok, správny orgán ustanoví znalca. Proti rozhodnutiu
o ustanovení znalca sa možno odvolať.
§88a ods. 1 stavebného zákona – súlad s cieľmi územného plánovania - napríklad územné
plány obcí, územné rozhodnutie
§ 112 ods. 3 stavebného zákona – Návrh na vyvlastnenie obsahuje označenie účastníkov
konania, označenie vyvlastňovaného pozemku alebo stavby, navrhovaný rozsah
a odôvodnenie požiadavky s uvedením účelu, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje, návrh
náhrady a dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo k stavbe dohodou bol
bezvýsledný.
§ 137 stavebného zákona - námietky vlastníckych práv, ktorých oprávnenie by znemožnili
vykonať stavbu, alebo opatrenie podľa stavebného zákona, (mohli by sa uskutočniť len v inej
miere alebo forme). Nesprávne postupujú tie stavebné úrady, ktoré bez pokusu o dosiahnutie
dohody odkazujú účastníkov konania rovno na súd. Správne postupujú stavebné úrady, ktoré
na súd odkážu predovšetkým navrhovateľa. Namietajúceho vlastníka pozemku odkážu na súd
v konaní o dodatočnom povolení stavby (§ 88a ods. 3) stavebného zákona
§ 17 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších
predpisov
§ 1 ods. 2 vyhlášky č. 482/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a poznámka
pod čiarou č. 2

Zovšeobecnenie nedostatkov
zistených pri periodických kontrolách na stavebných úradoch
Krajským stavebným úradom podľa § 4 písm. b) ods. 2 zákona č. 608/2003 Z.z.
o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov) vyplýva pôsobnosť riadiť a kontrolovať výkon prenesenej štátnej
správy vykonávanej obcami ako stavebnými úradmi. Podľa vypracovaného plánu kontrol na
rok 2006 boli za uplynulé obdobie doposiaľ vykonané previerky činnosti na 11 stavebných
úradoch resp. spoločných obecných úradoch, ktoré vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu.
Z poznatkov získaných pri kontrolách vyplýva, že stavebné úrady si svoje povinnosti na
úseku štátnej stavebnej správy priebežne plnia a pri kontrolách neboli zistené také nedostatky,
ktoré by zakladali vyvodenie opatrení voči zodpovedným zamestnancom. Vzhľadom k tomu,
že niektoré nedostatky zisťované pri kontrolách majú všeobecný charakter je potrebné na ne
upozorniť, aby sa v budúcnosti už nevyskytovali.
Pri kontrolách sa najčastejšie zisťuje, že stavebné úrady z rôznych dôvodov
nedoručujú dôležité písomnosti, akými bývajú najmä rozhodnutia do vlastných rúk.
V niektorých prípadoch si stavebné úrady zjednodušia doručovanie manželom ktorý sú obaja
účastníkmi konania tak, že písomnosť zasielajú len jednému z nich.. Stavebné úrady to
odôvodňujú hospodárnosťou konania, ktorá vyplýva zo základných pravidiel konania, a tiež
skutočnosťou, že správny poriadok v prípadoch, kedy spoločné podanie urobia viacerí
účastníci konania umožňuje doručovanie písomnosti len jednému z nich. Odôvodnenie by
bolo bezpochyby správne, keby zákon striktne neukladal doručovanie dôležitých písomnosti
najmä rozhodnutí do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho
splnomocnením na preberanie písomnosti. Z ustanovenia § 17 ods. 4 správneho poriadku
vyplýva, že ak niekoľko účastníkov konania urobilo spoločné podanie, zvolia si spoločného
splnomocnenca pre doručovanie, inak ho určí správny orgán správnym rozhodnutím. Ak teda
manželia, ktorý podali spoločne žiadosť o stavebné povolenie sú obidvaja účastníkmi konania
musí byť založený dôkaz o tom, že si zvolili spoločného splnomocnenca pre doručovanie
alebo dôkaz o tom, že tak ustanovil správny orgán. Inak sa rozhodnutie musí doručiť do
vlastných rúk obidvom manželom pokiaľ sú obidvaja účastníkmi konania. Pokiaľ ide o
hospodárnosť v konaní, zákon striktne stanovuje doručenie rozhodnutia do vlastných rúk.
Obyčajnú doporučenú zásielku možno použiť len pre doručenie listín, ktoré nie sú správnym
rozhodnutím.
Z kontrolovaných rozhodnutí založených v spise nebolo možné v každom prípade
zistiť, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Stavebné úrady tento nedostatok
odôvodňujú tým, že najmä procesné rozhodnutia sú právoplatné po ich oznámení pretože sa
proti ním nedá odvolať. Toto zdôvodnenie má reálny základ, ale v správnom konaní je
potrebné, aby rozhodnutie bolo aj vykonateľné. Túto vlastnosť rozhodnutie nadobudne až
vtedy, keď sa proti nemu nemožno odvolať (podať rozklad) alebo ak odvolanie (rozklad)
nemá odkladný účinok. Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia sa vždy nekryjú.
Vykonateľným môže byť aj rozhodnutie neprávoplatné v prípadoch, keď sa mu odníme
odkladný účinok. Pretože právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia sú vlastnosťami
rozhodnutia, je potrebné túto vlastnosť rozhodnutia vyznačiť. V praxi správnych orgánov
i súdov sa zaužívalo vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti priamo na rozhodnutí
odtlačkom pečiatky. Právoplatnosť a vykonateľnosť možno vyznačiť aj založením dokladu do
spisu preukazujúcim, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť. V spise je

preto potrebné vyznačiť právoplatnosť a vykonateľnosť nielen rozhodnutí vo veci, ale aj
procesných rozhodnutí a rozhodnutí dotknutých orgánov o ktoré sa správny orgán opieral pri
vydávaní rozhodnutia.
Nesprávne poučenie, alebo ak účastník konania nebol poučený vôbec môže byť
dôvodom na zrušenie správneho rozhodnutia súdom. Kontrolné orgány zisťujú, že stavebné
úrady v ojedinelých prípadoch uvádzajú Krajský stavebný úrad ako orgán na ktorý sa podáva
odvolanie. Tento nedostatok môže spôsobiť, že účastník konania v dôsledku nesprávneho
poučenia zmešká lehotu na podanie odvolania. Podľa ustanovenia § 54 správneho poriadku
odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal a podľa § 47 správneho
poriadku poučenie musí obsahovať aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom. Súdom
je preskúmateľné každé rozhodnutie, ktoré je právoplatné pokiaľ neide o rozhodnutie
procesnej povahy ktorým sa súčasne upravuje priebeh konania. Rozhodnutie o zastavení
konania je síce procesným rozhodnutím, ale sa ním neupravuje priebeh konania – ide teda
o meritórne procesné rozhodnutie, ktorým sa konanie ukončuje zastavením konania.
Rozhodnutie o zastavení konania, ktoré je právoplatné je vždy preskúmateľné súdom. Za
procesné rozhodnutie sa nepovažuje rozhodnutie o povolení obnovy konania alebo
rozhodnutie o nariadení obnovy. Tieto rozhodnutia sú preskúmateľné súdom až po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov. Rozhodnutie o prerušení konania alebo rozhodnutie,
ktorým odvolací orgán zrušil prvostupňové rozhodnutie a vrátil na nové prejednanie sú
procesnými rozhodnutiami, ktorými sa upravuje ďalší priebeh konania, a preto nepodliehajú
preskúmaniu súdom. Tieto rozhodnutia však môžu byť preskúmané v rámci prokurátorského
dozoru, alebo nadriadeným správnym orgánom v mimoodvolacom konaní. Nesprávne
postupujú tie stavebné úrady, ktoré v poučení I. stupňového rozhodnutia podliehajúceho
odvolaniu opomenú uviesť náležitosť predpísanú § 47 ods. 4 správneho poriadku, že
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Nedostatky formálneho charakteru boli zisťované aj v stavebnom konaní. Nesprávne
postupujú tie stavebné úrady,
- ktoré si overenie dokumentácie stavby ponechávajú až na poslednú chvíľu teda po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. Na odvolacie konanie môže byť postúpená len
overená dokumentácie stavby. Overovanie dokumentácie je jedna z hlavných činnosti
stavebného úradu v stavebnom konaní. Opomenutím stavebného úradu overiť dokumentáciu
stavby podľa ktorej bolo vydané stavebné povolenie sa porušuje ust. § 48 ods. 1 stavebného
zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, podľa ktorého
sa stavby musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a
musia spĺňať základné požiadavky na stavby. Podľa § 67 ods. 1 stavebného zákona stavebný
úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom
vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať (a nie
je stavebným úradom) a vlastníkovi stavby, ak nie je stavebníkom; jedno vyhotovenie
projektovej dokumentácie si stavebný úrad ponechá. Pri líniových stavbách môže zaslať obci
len príslušnú časť dokumentácie. Stavebný úrad má za povinnosť overovať dokumentáciu aj v
procese ohlasovania stavieb podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona, kedy k písomnému
oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú
stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), stavebného zákona k písomnému oznámeniu pripojí
overenú projektovú dokumentáciu.
- ktoré o ústnych podaniach a o dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných
dôkazoch, o vyjadreniach účastníkov konania , o ústnom pojednávaní a o hlasovaní správneho

orgánu nespíšu zápisnicu podľa § 22 správneho poriadku. Náležitosti zápisnice musí mať aj
zápisnica z výkonu štátneho staveného dohľadu. Zápisnica je dôležitý dôkazný prostriedok
v konaní, a preto sa musí za každých okolností podpísať prítomnými účastníkmi konania na
znak súhlasu s jej obsahom. Nepostačujú podpisy na prezenčnej listine pripojenej k zápisnici,
Chýbajúce podpisy stavebné orgány často odôvodňujú tým, že účastníci konania niekedy
odídu z pojednávania. K tomu je potrebné povedať, že je v právomoci stavebného úradu, aby
zabezpečil poriadok na konaní podľa § 45 správneho poriadku, ktorý pojednáva
o poriadkových opatreniach. Ak účastník považuje svoju účasť v konaní za bezpredmetnú,
správne postupujú tie orgány, ktoré takého účastníka vyzvú, aby sa vzdal nároku na odvolanie
písomne do zápisnice.
- ktoré prehliadajú nedostatky podania najmä žiadosti o stavebné povolenie. Aby
podanie zodpovedalo stavebnému zákonu a vykonávacím predpisom je žiadúce, aby stavebné
úrady preverili obsahovú náplň všetkých žiadostí a tlačív, ktoré predkladajú žiadateľom
o stavebné povolenie. Tieto žiadosti je potrebné aktualizovať v súlade s novelami stavebného
zákona. Nemalo by sa stávať, že aj niekoľko rokov po zrušení vykonávacej vyhlášky č.
85/1975 Zb. sa v tlačivách objavujú odkazy na túto vyhlášku. Správne vyplnená žiadosť
o stavebné povolenie je taká, z ktorej sú zrejmí účastníci konania. Pri kontrolách sa zisťujú
neúplne vyplnené žiadosti. Na tomto mieste kontrolný orgán upozorňuje stavebné úrady, že
nemôžu od žiadateľa požadovať také podklady, ktoré mu nevyplývajú zo zákona. Nemôže
napríklad od žiadateľa požadovať LV od susedných nehnuteľností. Je povinnosťou
stavebného úradu podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku zabezpečiť podklady pre rozhodnutie
stavebný úrad pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Odvolací orgán zisťuje,
že často chýbajú podklady o spoluvlastníkoch nehnuteľnosti, ktorá je predmetom konania.
Tento nedostatok môže niekedy dospieť do situácie, že spoluvlastníci nehnuteľnosti sú
opomenutí v konaní a až v odvolacom konaní sa domáhajú svojich práv. Na tomto mieste
odvolací orgán upozorňuje, že stavebné konanie nie je právny, ale správny akt, a preto od
účastníkov konania nie je potrebné vyžadovať LV použiteľné pre právne úkony.
- z ďalších nedostatkov je potrebné upozorniť na chýbajúce podpisy prevádzkovateľov
na revíznych správach. Zisťujú sa chýbajúce stanoviská dotknutých orgánov podľa § 126
stavebného zákona, nie sú zriedkavé ani prípady prekračovanie lehôt stanovených správnym
poriadkom na rozhodnutie. Na tomto mieste je potrebné upozorniť stavebné úrady, že
účastník konania má možnosť podať žalobu na správny orgán v prípade jeho nečinnosti podľa
§ 250t štvrtej hlavy zákona č. 99/1963 Zb. občianskeho súdneho poriadku. Z úradnej praxe sú
odvolaciemu orgánu známe už aj také prípady. Kontrolné orgány neúplnosť spisu zisťujú aj
vtedy, keď v spise chýba prehlásenie stavebného dozora podľa § 8 ods. 2 písm. f)
vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu č. 453/2000 Z.z.. alebo doklad o vzdelaní pri
vykonávaní činnosti kvalifikovanou osobou. Zisťuje sa tiež, že stavebné úrady najmä pri
zmene stavby nepožadujú od stavebníkov prerokovanie zmeny dokumentácie stavby
s pôvodným projektantom. Vznikajú tak často spory o autorské a iné práva k zamýšľanej
zmene stavby.
- Okrem formálnych nedostatkov sa zriedkavo zisťujú aj nedostatky procesného
charakteru. Stavebné úrady opomínajú po začatí konania oznamovať všetkým účastníkom
priebeh ďalšieho konania. Nemôže sa stať, že od podania žiadosti na stavebný úrad účastník
konania viac ako 30 dní nedostane žiadne informácie o tom ako bude naložené s jeho
podaním alebo ako bude správny orgán v konaní o jeho žiadosti postupovať. V priebehu
stavebného konania by sa bez právneho dôvodu nemali meniť účastníci konania. Nemal by sa
meniť ani názov stavby, ktorý má konštitutívny charakter pre celé konanie, ale aj pre samotné

rozhodnutie. Kontrolný orgán tiež zisťuje, že v spisoch sa zakladajú rozhodnutia správnych
orgánov, ktoré nie sú označené doložkou právoplatnosti. Neprávoplatné rozhodnutia nemôžu
byť korektným podkladom pre rozhodovanie stavebného úradu. Zisťovaná je aj nesprávna
terminológia používaná v rozhodnutiach. Správne postupujú tie stavebné úrady, ktoré
používajú len terminológiu, ktorá vychádza z aktuálneho stavebného zákona a vykonávacích
predpisov, prípadne z pojmov obsiahnutých v správnom poriadku alebo vo všeobecnej
časti zákona o priestupkoch. Krajský stavebný úrad týmto osobitne pripomína, že aj keď sa
používajú rôzne predtlačené šablóny na rozhodnutia alebo iné správne akty, je v každom
prípade potrebné dodržať obsahovú náplň týchto správnych aktov v súlade s náležitosťami
predpísanými v stavebnom zákone, vo vykonávacej vyhláške MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vo
vyhláške MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a v § 47 správneho poriadku. Rozhodnutie o priestupkoch
musí vo výroku obsahovať náležitosti stanovené § 77 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov a pri správnych deliktoch náležitosti stanovené § 47 správneho
poriadku. Tieto okolnosti si stavebné úrady nie vždy dostatočne uvedomujú, a preto sa stáva,
že niektoré náležitosti sa neuvádzajú. Treba si uvedomiť, že chýbajúce náležitosti môžu byť
podľa okolnosti prípadu dôvodom pre zrušenie rozhodnutia. Zvlášť dôrazne je potrebné
upozorniť stavebné úrady na skutočnosť, že každé rozhodnutie musí obsahovať právny
predpis podľa ktorého bolo rozhodnuté a musí obsahovať rozhodnutie o námietkach
účastníkov konania. Správne postupujú len tie stavebné úrady, ktoré v rozhodnutí
o námietkach účastníkov konania uvedú podstatu námietky a údaj o tom, či stavebný úrad
námietke vyhovuje alebo nevyhovuje prípadne vyhovuje čiastočne a v akom rozsahu.
Odôvodnenie tohto rozhodnutia patrí do dôvodovej časti rozhodnutia, a preto nesprávne
postupujú tie stavebné úrady u ktorých sa zisťuje, že námietky účastníkov konania
odôvodňujú vo výrokovej časti, alebo že rozhodnutie o námietkach účastníkov konania
zaradia do dôvodovej časti rozhodnutia. Pri vedení konania o priestupkoch a správnych
deliktoch kontrolné orgány zisťujú, že nie sú dôsledne sledované časy spáchania priestupku
alebo správneho deliktu. Treba si uvedomiť, že čas spáchania priestupku alebo správneho
deliktu musí správny orgán porovnať so skutkovou podstatou ktorá je uvedená v § 105 alebo
§ 106 stavebného zákona. Nie je možné ukladať pokutu za priestupok už spáchaný, ak je
v skutkovej podstate uvedený prítomný čas páchania priestupku.
Ďakujem za pozornosť.

V Prešove dňa 30.11.2006

Príloha č. 2

Vyvlastnenie
Podľa § 117 stavebného zákona stavebným úradom je obec. Jej pôsobnosť stavebného
úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Obce ako stavebné úrady sú teda aj
vyvlastňovacím orgánom pre prípady uvedené v § 108 stavebného zákona okrem prípadov
uvedených v ods. 2 písm. f) a o) tohto §-u. Jedná sa o vyvlastnenie pre výstavbu a správu
diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem podľa
osobitných predpisov a uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou podľa
osobitných predpisov a v týchto prípadoch je vyvlastňovacím orgánom krajský stavebný úrad.
Možnosť zásahu štátu do vlastníckych práv vo verejnom záujme vo forme
vyvlastnenia je prípustná podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa čl. 11 ods. 4
Listiny základných práv a slobôd a podľa § 128 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zákonnými
podmienkami vyvlastnenia alebo obmedzenia vlastníckeho práva je splnenie štyroch
podmienok. Vyvlastnenie musí byť vo verejnom záujme, na základe zákona, za náhradu
a pokiaľ sa účel vyvlastnenia nemohol dosiahnuť inak (napr. dohodou o kúpe, o zriadení
vecného bremena, uzavretím nájomnej zmluvy).
Vo vyvlastňovacom konaní stavebný úrad musí skúmať existenciu verejného záujmu.
Verejný záujem sa spravidla dokazuje územným rozhodnutím. Pri verejnoprospešných
stavbách a asanácii sídelného útvaru alebo jeho asanačných úpravách sa verejný záujem
preukazuje na základe schválenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá musí obsahovať
vymedzenie verejnoprospešných stavieb vo svojej záväznej časti. Verejný záujem je
v stavebnom zákone vyjadrený v možnosti vyvlastnenia na uskutočnenie verejnoprospešných
stavieb. Významným posunom v rozhodovaní stavebných úradov je to, že
o verejnoprospešných stavbách rozhoduje obecné zastupiteľstvo a že proces prerokovania
ÚPD je verejný.
Zákonom č. 229/1997 účinným od 1.9.1997 sa do ustanovení § 108 zahrnuli aj
osobitné účely vyvlastnenia. V návrhu na vyvlastnenie v prípade osobitných účelov
vyvlastnenia nepostačuje označenie účelu iba podľa stavebného zákona, ale musí sa uviesť aj
osobitný predpis ( napr. vodný zákon, banský zákon, cestný zákon, zákon o dráhach, zákon
o energetike, zákon o obrane a iné). Pokiaľ tento osobitný predpis nevymedzil možnosť
vyvlastnenia, potom nemožno docieliť vlastnícke právo k pozemku alebo stavbe
vyvlastnením.
Odvolacím orgánom pre rozhodnutia o vyvlastnení vydané krajskými stavebnými
úradmi ja MVRR SR v Bratislave. Sporadicky nám zasiela usmernenia, v ktorých poukazuje
na najväčšie nedostatky pri vyvlastňovacích konaniach, s ktorými by som Vás teraz
oboznámila.
Doručovanie
Podľa § 24 správneho poriadku dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú
do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie
zásielok.
Doručovanie písomností v správnom konaní je úkon, prostredníctvom ktorého správny
orgán oznamuje určité skutočnosti účastníkovi konania alebo iným osobám. Doručovanie
písomností preniká celým procesným postupom v správnom konaní. S bezchybným
doručením je spojený celý rad dôležitých dôsledkov napríklad: začiatok plynutia rôznych
procesných lehôt, od okamihu doručenia dochádza k platnosti rozhodnutia a s doručovaním je
spojené uplatnenie základných pravidiel konania, najmä zásady rovnosti účastníkov, rýchlosti
a hospodárnosti konania, ústnosti, oficiality a ďalšie.

Spôsob doručovania
Rozlišujeme doručenie do vlastných rúk a doručenie iné, t.j. obyčajné, ktoré môže mať
rôzne formy. Doručenie možno vykonať najmä prostredníctvom pošty, prostredníctvom
zamestnanca správneho orgánu, osobným prevzatím písomnosti na správnom orgáne,
prostredníctvom kuriérskej služby a podobne.
Doručovanie do vlastných rúk je kvalifikovanou formou doručenia. Pri tomto
doručovaní je vylúčená možnosť doručiť zásielku náhradnému prijímateľovi a túto zásielku
môže prevziať len adresát. V súdnej praxi existuje judikát (R19/1968), ktorý vyjadruje
zásadu, že písomnosť určená do vlastných rúk nemôže mať účinky riadneho doručenia, ak
bola odovzdaná inej osobe, aj k keby sa jej prostredníctvom dostala do rúk účastníka. Tento
princíp platí aj v správnom konaní.
Výnimkou z tohto princípu je ustanovenie Občianskeho zákonníka (pretože správny
poriadok nemá takéto ustanovenie) o splnomocnení na preberanie zásielok. V súlade s § 31 až
33b OZ môže adresát splnomocniť ktorúkoľvek plnoletú osobu, aby za neho prijímala jemu
určené zásielky. Plnomocenstvo musí byť overené buď oprávneným orgánom, alebo poštou,
ktorá má na udelenie plnomocenstva tlačivo.
Subjekty (osoby) doručenia
Novela zákona o správnom konaní v odseku 1 § 24 spresnila, komu sa doručujú
zásielky do vlastných rúk. Predovšetkým je to adresát. V zmysle poštového poriadku je
adresátom zásielky ten, kto je v jej adrese uvedený ako prvý. Ak sú účastníkmi správneho
konania manželia, dôležité písomnosti sa doručujú každému z nich. To neplatí, ak sú
zastúpení spoločným zástupcom alebo ak majú zvoleného alebo určeného splnomocnenca.
Keďže správny orgán musí mať doručenie preukázané, pretože prípadné dôkazné
bremeno je na správnom orgáne, nechá zásielku doručiť s doručenkou. V dôsledku tejto
skutočnosti má doručenka povahu verejnej listiny. Dôkazom o doručení zásielky môže byť aj
svedecká výpoveď. Ak sa nepodarí preukázať, že zásielka bola doručená, treba vykonať
doručenie znova.
Predmet doručovania
Zákon okrem rozhodnutia neuvádza ďalšie prípady, kedy treba doručiť písomnosť do
vlastných rúk. Podľa okolnosti prípadu pôjde najmä o predvolanie, upovedomenie ostatných
účastníkov o obsahu odvolania a výzvu, aby sa k nemu vyjadrili, oznámenie o začatí výkonu
rozhodnutia, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a ďalšie písomnosti podľa úvahy
správneho orgánu.
Ak poštový doručovateľ vyznačí na obálke písomnosti ako dôvod nemožnosti jej
doručenia „adresát neznámy“, je povinnosťou správneho orgánu, v súlade so zákonom
(konkrétne § 32 ods. 3 správneho poriadku) za účelom doručenia dôležitej písomnosti do
vlastných rúk osobe dotknutej vyvlastnením, požiadať o oznámenie miesta trvalého bydliska
Register obyvateľov SR, Partizánska cesta 129, Banská Bystrica. Po obdržaní potvrdenia
o trvalom pobyte účastníka vyvlastňovacieho konania je povinný prvostupňový orgán
vykonať opätovné doručenie tejto písomnosti. V prípade, že bude KSÚ predložený spis na
odvolanie, ktorý vykazuje tento nedostatok (absencia vykázania doručenia účastníkom
konania), bude vrátený prvostupňovému orgánu na doplnenie.
Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa
v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť
príde znova doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný,
doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si

adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa
považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
Trojdňová lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po upovedomení adresáta
o uložení písomnosti. Ide o zákonnú lehotu, ktorú správny orgán nemôže predĺžiť.
Je to tzv. náhradný spôsob doručenia. Takýmto spôsobom možno písomnosť doručiť
len za predpokladu, že adresát sa v mieste doručenia zdržiava, avšak nebol zastihnutý. Ak sa
adresát v mieste doručenia z akýchkoľvek dôvodov nezdržiava, zásielku treba vrátiť
správnemu orgánu ako nedoručiteľnú. Opačný dôvod by mohol byť dôvodom aj na obnovu
konania podľa § 62 správneho poriadku.
Ak sa adresát písomnosti, ktorá mala byť doručená do vlastných rúk, v mieste
doručenia nezdržiaval, neboli splnené zákonné podmienky uvedené v § 24 ods. 2 správneho
poriadku na uloženie písomnosti na pošte.
Písomnosti správneho orgánu určené do vlastných rúk adresáta v cudzine sa v súlade
s Poštovým poriadkom doručujú formou medzinárodnej návratky.
Ustanovenia § 24 a 25 sa vzťahujú len na konanie správneho orgánu v správnom
konaní, pretože podľa § 1 sa tento zákon vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej
správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Ustanovenia § 24 a 25 sa nevzťahujú na iné osoby (subjekty). Pre doručovanie
písomností od týchto osôb účastníkom správneho konania alebo správnemu orgánu platí len
Poštový poriadok.
Vo väzbe na vyvlastňovacie konanie platí, že keďže vyvlastňovacie konanie je správne
konanie, ktoré začína na návrh, podaný správnemu orgánu, dôkaz o nedobrovoľnosti pre
získanie vlastníckeho práva navrhovateľom sa uskutočňuje (vzniká) mimo správneho konania,
t.j. pred podaním návrhu na vyvlastnenie, a teda nie je možné v tomto prípade aplikovať
ustanovenia § 24 a 25 zákona o správnom konaní navrhovateľom vyvlastnenia.
Náhrada za vyvlastnenie
V intenciách ust. § 11 stavebného zákona v znení neskorších predpisov sa náhrada
poskytuje v peniazoch, nevylučujú sa však aj iné spôsoby náhrady na základe dohody
navrhovateľa s pôvodným vlastníkom alebo podľa osobitného predpisu. Pripúšťa sa
poskytnutie náhrady za vyvlastnenie formou náhradného pozemku s tým, že pri splnení
určených podmienok má prednosť tento spôsob vecného plnenia pred peňažným plnením.
Nakoľko najčastejšie námietky účastníkov konania uvádzané v odvolaniach sú práve
tohto charakteru, tzn. že vlastníci vyvlastňovaných pozemkov žiadajú vecné plnenie, t.j.
poskytnutie náhradného pozemku za vyvlastňovaný pozemok, ktoré uprednostňujú pred
poskytnutím náhrady v peniazoch, je potrebné, aby prvostupňový orgán pri preskúmavaní
súladu navrhovateľom predloženého návrhu na vyvlastnenie s ust. § 112 ods. 3 stavebného
zákona, tiež skúmal, či je v časti týkajúcej sa návrhu náhrady za vyvlastnenie uvedená ponuka
navrhovateľa na pridelenie náhradného pozemku, spolu s uvedením výsledku rokovania
v tejto veci.
V prípade, že predložený návrh na vyvlastnenie tento spôsob náhrady neobsahuje,
prvostupňový správny orgán je povinný vo vyvlastňovacom konaní navrhovateľa na túto
skutočnosť upozorniť s poukazom na ust. § 111b stavebného zákona (prednosť vecného
plnenia pred peňažným plnením). Námietky účastníkov konania týkajúce sa vecného plnenia,
ktoré boli uplatnené vo vyvlastňovacom konaní je prvostupňový správny orgán povinný
uviesť v odôvodnení rozhodnutia o vyvlastnení s relevantným odôvodnením.
Podľa § 110 ods. 1 stavebného zákona vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ
vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom. Podľa § 112 ods. 4
stavebného zákona sa bezvýslednosť dohody preukazuje doručenkou zaslanej písomnej výzvy

na uzavretie dohody, obsahujúcou požiadavku žiadateľa, dôvody požadovaného prevodu
práva alebo vzniku vecného bremena, návrh odplaty najmenej vo výške ceny určenej podľa §
111 ods. 2 SZ a upozornenie, že ak na výzvu vlastník pozemku alebo stavby neodpovie do 15
dní odo dňa doručenia, bude sa predpokladať, že dohodu odmieta. (§111 ods. 2 hovorí
o náhrade za vyvlastňovanú nehnuteľnosť, ktorá ak sa poskytuje v peniazoch, určuje sa jej
primeranosť podľa trhovej ceny určenej znaleckým posudkom. Na účely tohto zákona sa za
trhovú cenu považuje cena nehnuteľnosti v tom istom čase, v tom istom mieste
a v porovnateľnej kvalite.)
Vo vzťahu k primeranosti výšky náhrady za vyvlastňovanú nehnuteľnosť, prípadne
spochybneniu objektívnosti osoby znalca je potrebné upozorniť, že stavebný úrad je povinný
v prvostupňovom konaní podrobne sa zaoberať námietkami účastníkov konania, ktoré sa
týkajú primeranosti výšky náhrady, vyzvať ich aby na podporu svojich tvrdení ohľadne vyššej
jednotkovej hodnoty vyvlastňovaných nehnuteľností alebo v prípade nimi namietanej
neobjektívnosti osoby znalca, ktorý vypracoval znalecký posudok predložený navrhovateľom,
predložili do vyvlastňovacieho konania iný znalecký posudok, vypracovaný iným znalcom.
Zároveň je potrebné požiadať o súčinnosť priamo dotknutého súdneho znalca,
požiadať ho o vyjadrenie, prizvať ho na ústne pojednávanie, aby správnemu orgánu ako aj
vyvlastňovanému priamo podrobne vysvetlil závery znaleckého posudku.
Ďakujem Vám za pozornosť.

