odbor výstavby a bytovej politiky
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

č. OU-NR-OVBP2-2017/003649-002

V Nitre, dňa 19.01.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec: Spoločné odvolanie Ivana Kanovského a Ľubici Kanovskej proti stavebnému povoleniu
na stavbu: „Rekonštrukcia (stavebná úprava) nebytového priestoru III. NP – 3
v polyfunkčnom objekte s. č. 3631 na bytové účely“ stavebníka Ing. Dušana Kondrlíka, CSc.,
- rozhodnutie o odvolaní.

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Nitra ako príslušný odvolací orgán podľa ust. § 58 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) a ust. § 118
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len stavebný zákon) na základe spoločného odvolania Ivana Kanovského
a Ľubici Kanovskej, obaja bytom Andreja Hlinku 4527/23, 955 01 Topoľčany, preskúmal
podľa ust. § 59 správneho poriadku rozhodnutie Mesta Topoľčany č. 2016/Výst.4859-Čť.-002
zo dňa 30.09.2016, ktorým bola povolená stavba: „Rekonštrukcia (stavebná úprava)
nebytového priestoru III. NP – 3 v polyfunkčnom objekte s. č. 3631 na bytové účely“ na Ul.
Streďanskej v Topoľčanoch na pozemku parc. č. 5347/9, katastrálne územie Topoľčany
stavebníka Ing. Dušana Kondrlíka, CSc., bytom J. Kollára č. 2402/10, 955 01 Topoľčany,
a takto

rozhodol:
Podľa ust. § 59 ods. 3 správneho poriadku, rozhodnutie Mesta Topoľčany
č. 2016/Výst.4859-Čť.-002 zo dňa 30.09.2016
z r u š u j e a vec vracia Mestu Topoľčany na nové prejednanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie
Dňa 29.07.2016 podal Ing. Dušan Kondrlík, CSc., bytom J. Kollára č. 2402/10, 955 01
Topoľčany, (ďalej len stavebník) na Mesto Topoľčany, ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad, (ďalej len stavebný úrad) žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:
„Rekonštrukcia (stavebná úprava) nebytového priestoru III. NP – 3 v polyfunkčnom objekte s.
č. 3631 na bytové účely“ na Ul. Streďanskej v Topoľčanoch na pozemku parc. č. 5347/9,
katastrálne územie Topoľčany.
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Stavebný úrad oznámil listom, formou verejnej vyhlášky č. 2016/Výst.4859-Čt.-001 zo
dňa 23.08.2016 začatie stavebného konania a upustil od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania. Súčasne stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že svoje námietky
a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu uplatniť svoje stanoviská
dotknuté orgány štátnej správy.
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Nám. Ľ.
Štúra č. 1738, 955 40 Topoľčany, vydal stanovisko č. OU-TO-OSZP-2016/008367-Ča zo dňa
24.08.2016, v ktorom uviedol, že s realizáciou predmetnej stavby súhlasí za podmienok
uvedených v tomto stanovisku.
Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, so sídlom Nám. Ľ. Štúra č. 1738,
955 40 Topoľčany, vydal stanovisko č. OÚ-TO-OKR-2016/008536-02 zo dňa 31.08.2016,
v ktorom uviedol, že s realizáciou predmetnej stavby súhlasí za podmienok uvedených
v tomto stanovisku.
Dňa 30.09.2016 stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 2016/Výst.4859-Čť.-002, ktorým
povolil stavbu: „Rekonštrukcia (stavebná úprava) nebytového priestoru III. NP – 3
v polyfunkčnom objekte s. č. 3631 na bytové účely“ na Ul. Streďanskej v Topoľčanoch na
pozemku parc. č. 5347/9, katastrálne územie Topoľčany. Súčasne stavebníkovi určil
podmienky pre uskutočnenie stavby, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.
V konaní neboli vznesené námietky žiadnym účastníkom konania, a preto sa nimi
stavebný rad nemusel vysporiadať.
Proti vyššie citovanému rozhodnutiu dňa 28.10.2016 v zákonom stanovenej lehote
podali odvolanie účastníci konania Ivan Kanovský a Ľubica Kanovská, obaja bytom Andreja
Hlinku 4527/23, 955 01 Topoľčany (ďalej len odvolatelia). Odvolatelia v odvolaní namietajú
nasledovné cit. „Zverejnená stavebná dokumentácia na základe ktorej bolo vydané uvedené
stavebné povolenie podľa nášho názoru nespĺňa náležitosti v zmysle vyhlášky č. 453/2000
Z.z.. Aktuálne osadné okná nespĺňajú podľa nášho názoru požadovanú protipožiarnu ochranu
v zmysle zákonných požiadaviek. Z projektovej dokumentácie nie je zrejmé a jasne
vymedzené určenie hraníc jednotlivých bytových jednotiek a ich podlahových plôch, ako ani
nie je riešená potreba nových parkovacích miest pre takto uvažované novovytvorené bytové
jednotky. Stavebník podľa našich zistení už v súčasnosti užíva stavbu nelegálne, ktorá je ešte
len predmetom tohto Stavebného povolenia.“ Ďalej odvolatelia uviedli, že majú podozrenie zo
zaujatosti stavebného úradu voči stavebníkovi.
Stavebný úrad listom č. 2016/Výst.4859-Čt.-003 zo dňa 04.11.2016 upovedomil
účastníkov konania o podanom odvolaní a vyzval ich, aby sa k jeho obsahu vyjadrili najneskôr
do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
K podanému odvolaniu sa dňa 07.11.2016 vyjadril stavebník.
Stavebný úrad nerozhodol vo veci sám a odvolaniu nevyhovel. Preto ho listom č.
2016/Výst.4859-Čť.-004 zo dňa 28.11.2016 predložil v zmysle § 57 ods. 2 správneho
poriadku spolu so spisovým materiálom Okresnému úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej
politiky, so sídlom Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, ako správnemu orgánu najbližšieho
vyššieho stupňa, ktorý je nadriadený správnemu orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán
(ďalej len odvolací orgán) v konaní podľa ust. § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal
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napadnuté rozhodnutie a spisový materiál vo veci v celom rozsahu a zistil také porušenie
zákonov a ich vykonávacích predpisov, pre ktoré bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť
a vec vrátiť stavebnému úradu na nové prejednanie a rozhodnutie.
Podľa ust. § 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade
so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti,
práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich
povinností.
Podľa ust. § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v
konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami,
ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne
obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom,
zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány
poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní
ujmu.
Podľa ust. § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a
zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez
zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu
veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie.
Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného
zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.
Podľa ust. § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní
o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
Podľa ust. § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a
úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre
rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
Podľa ust. § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä
podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj
skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah
a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.
Podľa ust. § 32 ods. 3 správneho poriadku na žiadosť správneho orgánu sú štátne
orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť
skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.
Podľa ust. § 26 ods. 1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije
správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ
to ustanovuje osobitný zákon.
Podľa ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná
tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom
v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli
správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Podľa ust. § 2 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov (ďalej len zákon č. 182/1993 Z.z.) spoločnými časťami domu sa na účely tohto
zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu,
strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia,
povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Podľa ust. § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. spoločnými zariadeniami domu sa na
účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne
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tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú
najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne,
spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné,
elektrické, telefónne a plynové prípojky.
Podľa ust. § 14 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. vlastník bytu alebo nebytového
priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi
vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú
správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových
priestorov, príslušenstva a pozemku. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom
schôdze musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového
priestoru v dome minimálne päť pracovných dní pred dňom konania schôdze. Výsledok
hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal, a to do piatich pracovných dní od
konania schôdze vlastníkov spôsobom v dome obvyklým.
Podľa ust. § 14 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. za každý byt a nebytový priestor v
dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo
nebytový priestor v dome. Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých
osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok.
Podľa ust. § 14 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. schôdza vlastníkov je
uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú
aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na
prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov
prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak odseky 4 a 5 neustanovujú
inak. Ak schôdza vlastníkov nie je ani hodinu po oznámenom začatí schôdze vlastníkov
uznášaniaschopná, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome; to neplatí, ak sa hlasuje podľa
odsekov 4 a 5, § 7a ods. 1, § 7c ods. 2 písm. i) a ods. 3, § 8a ods. 1 a 6, § 8b ods. 2 písm. i), §
10 ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4.
Podľa ust. § 14 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. vlastníci bytov a nebytových
priestorov v dome prijímajú rozhodnutia na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou
hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o zmluve o
úvere a o každom dodatku k nej, o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej, o
zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s
právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania a o každom dodatku k nej, o zmluve
o vstavbe alebo nadstavbe a o každom dodatku k nim, o zmene účelu užívania spoločných
častí domu a spoločných zariadení domu a o zmene formy výkonu správy; ak sa rozhoduje o
nadstavbe alebo o vstavbe v podkroví alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na najvyššom poschodí. Súhlas všetkých
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o prevode
spoločných častí domu, spoločných zariadení domu alebo priľahlého pozemku alebo ich častí.
Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním podľa tohto odseku, podpis vlastníka bytu a
nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí
boli zvolení na schôdzi vlastníkov; podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome môže
overiť aj notár alebo obec.
Podľa ust. § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. na zabezpečenie pohľadávok
vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných
zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych
úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo
nebytového priestoru v dome, vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome
záložné právo v prospech spoločenstva; ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona
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záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vznik a zánik
záložného práva sa zapíše do katastra nehnuteľností.
Podľa ust. § 85 ods. 1 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený v
kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré
spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a
v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí
alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby;
na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84.
Podľa ust. § 85 ods. 2 stavebného zákona zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so
zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná
kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby
spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a
nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom
konaní o zmene v užívaní stavby podľa odseku 1.
Odvolací orgán zistil, že sa v spisovom materiáli nenachádzajú žiadne dokumenty,
ktoré by preukázali, že bol dodržaný postup podľa vyššie uvedených ustanovení zákona
č. 182/1993 Z. z. a stavebného zákona.
Stavebný úrad v novom konaní preskúma, resp. posúdi, či si úpravy na predmetnej
stavbe vyžadujú stavebné povolenie, teda či stavebník týmito úpravami zasahuje do nosných
konštrukcií, resp. do spoločných častí a zariadení bytového domu podľa ust. § 2 ods. 4 a 5
zákona č. 182/1995 Z.z..
Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného
konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7
dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.
V stavebnom konaní, obdobne ako v územnom konaní, platí koncentračná zásada, to
znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky
účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa
považujú za kladné. Stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutočnosť
písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich pripomienok a námietok.
Stavebný úrad v oznámení o začatí stavebného konania č. 2016/Výst.4859-Čť.-001 zo
dňa 23.08.2016 upovedomil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu
uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní inak sa na neprihliadne. Účastníci konania v konaní
námietku neuplatnili, platí koncentračná zásada, a preto sa námietkami odvolateľov odvolací
orgán zaoberať nebude.
Podľa ust. § 59 ods. 3 správneho poriadku odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti
správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie
najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je právnym názorom
odvolacieho orgánu viazaný.
Na základe uvedených skutočností odvolací orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku rozhodnutia.

č. OU-NR-OVBP2-2017/003649-002

str. 5

č. OU-NR-OVBP2-2017/003649-002

str. 6

