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Vec  

Oprava nesprávneho písomného vyhotovenia rozhodnutia č. OU-TT-OOP6-2020/043931 

zo dňa 29.01.2020, právoplatného dňa 26.02.2020 podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov 
 

 

Pri písomnom vyhotovení rozhodnutia, č. OU-TT-OOP6-2020/043931 zo dňa              

29.01.2020, ktorým Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov pozemkový referát, 

ako  príslušný   správny   orgán   podľa   ustanovenia   § 4   ods. 2  písm.  b)  a § 4  ods. 3  

zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane 

a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon  č. 220/2004 Z. z.“)  v spojení s §  58 

ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  (ďalej len 

,,zákon o správnom konaní“), na základe odvolania Poľnohospodárskeho výrobného 

a obchodného družstva Kočín so sídlom Šterusy č. 199, IČO 00207934, ktoré sa v zákonnej 

lehote odvolalo proti rozhodnutiu Okresného úradu Piešťany, pozemkového a lesného odboru 

č. j. OU-PN-PLO-2019/000497 zo dňa 15.08.2019 vo veci nariadenia rekultivácie 

poľnohospodárskej pôdy podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z. pre stavbu 

spevnenej prístupovej komunikácie v katastrálnom území Šterusy rozhodol tak, že 

rozhodnutie Okresného úradu Piešťany, pozemkového a lesného odboru zo dňa 15.08.2019 

pod číslom OU-PN-PLO-2019/000497 zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie 

Okresnému úradu Piešťany, pozemkovému a lesnému odboru, došlo ku chybe pri písaní 

v uvedenom rozhodnutí.  

 

V súlade s § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

právnych predpisov sa preto písomné vyhotovenie rozhodnutia Okresného úradu Trnava, 

odboru opravných prostriedkov, pozemkového referátu OU-TT-OOP6-2020/043931 zo dňa              

29.01.2020, právoplatného dňa 26.02.2020 opravuje v časti odôvodnenie 

 

t a k t o: 

 

I. na strane č. 1  - v časti odôvodnenie 

 

n  a  m  i  e  s  t  o: 

Na základe podnetu pána Stanislava Vadíka bytom Šterusy 100 zo dňa 19.09.2017, 

Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor začal konať vo veci neoprávneného záberu 
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poľnohospodárskej pôdy pre vybudovanie spevnenej prístupovej komunikácie v katastrálnom 

území Šterusy a následne vydal rozhodnutie č. j. OU-PN-PLO-2017/000884 zo dňa 

18.08.2017. 

 

m á   b y ť   s p r á v n e: 

Na základe podnetu pána Stanislava Vadíka bytom Šterusy 100 zo dňa 19.09.2016, 

Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor začal konať vo veci neoprávneného záberu 

poľnohospodárskej pôdy pre vybudovanie spevnenej prístupovej komunikácie v katastrálnom 

území Šterusy a následne vydal rozhodnutie č. j. OU-PN-PLO-2017/000884 zo dňa 

18.08.2017. 

 

II. na strane č. 2, druhý odstavec 

 n  a  m  i  e  s  t  o: 

Odvolací orgán vydal rozhodnutie č. j. OU-TT-OOP4-2018/001360 zo dňa 

18.08.2017, ktorým rozhodnutie zrušil a vec vrátil Okresnému úradu Piešťany, pozemkového 

a lesnému odboru na nové konanie a prejednanie z dôvodu procesných pochybení. 

 

m á   b y ť   s p r á v n e: 

Odvolací orgán vydal rozhodnutie č. j. OU-TT-OOP4-2018/001360 zo dňa 

21.12.2017, ktorým rozhodnutie zrušil a vec vrátil Okresnému úradu Piešťany, pozemkového 

a lesnému odboru na nové konanie a prejednanie z dôvodu procesných pochybení. 

 

III. na strane č. 2, štvrtý odstavec  

n  a  m  i  e  s  t  o: 

Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor na základe vráteného rozhodnutia 

a vyjadrenia Krajskej prokuratúry v Trnave opätovne začal v danej veci konať tým, že listom 

zo dňa 29.06.2019 vyzval PVOD Kočín, aby v určenej lehote v predmetnej veci doplnil 

podanie o jednoznačné vyjadrenie či je PVOD Kočín staviteľom a užívateľom spornej cesty 

a užívateľom pozemkov pod cestou, preukázanie užívateľských vzťahov k jednotlivým 

pozemkom, resp. súhlasy vlastníkov pozemkov, zdôvodnenie potreby vzniku konkrétnej poľnej 

cesty, výpisy z katastra – listy vlastníctva na pozemky dotknuté spornou cestou za účelom 

stanovenia okruhu účastníkov konania.“ 

 

m á   b y ť   s p r á v n e: 

Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor na základe vráteného rozhodnutia 

a vyjadrenia Krajskej prokuratúry v Trnave opätovne začal v danej veci konať tým, že listom 

zo dňa 29.06.2018 vyzval PVOD Kočín, aby v určenej lehote v predmetnej veci doplnil 

podanie o jednoznačné vyjadrenie či je PVOD Kočín staviteľom a užívateľom spornej cesty 

a užívateľom pozemkov pod cestou, preukázanie užívateľských vzťahov k jednotlivým 

pozemkom, resp. súhlasy vlastníkov pozemkov, zdôvodnenie potreby vzniku konkrétnej poľnej 

cesty, výpisy z katastra – listy vlastníctva na pozemky dotknuté spornou cestou za účelom 

stanovenia okruhu účastníkov konania.“ 

 

IV. na strane č. 5 – druhý odstavec, prvá veta, oprava čísla parcely 

n  a  m  i  e  s  t  o: 

Na základe šetrenia skutočného stavu v teréne zobrazeného na ortofotomapách 

a právneho stavu evidovaného na katastrálnych mapách a mapách určeného operátu odvolací 

správny orgán konštatuje, že jedinou komunikáciou zabezpečujúcou prístup k vysielaču je 

cesta na pozemku parcela C-KN č. 1492/2 podľa odvolateľa vybudovanej pred rokom 1992. 
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m á   b y ť   s p r á v n e: 

Na základe šetrenia skutočného stavu v teréne zobrazeného na ortofotomapách 

a právneho stavu evidovaného na katastrálnych mapách a mapách určeného operátu odvolací 

správny orgán konštatuje, že jedinou komunikáciou zabezpečujúcou prístup k vysielaču je 

cesta na pozemku parcela C-KN č. 1352/1 podľa odvolateľa vybudovanej pred rokom 1992. 

 

V. na strane č. 7 – štvrtý odstavec, tretia veta, doplnenie 

n  a  m  i  e  s  t  o: 

Zároveň nedostatočne zistil skutkový stav veci, to je, že nezisťoval rok, kedy bola časť 

cesty na parcele č.1360/2 postavená, čo je pre toto konanie rozhodujúce, čím prvostupňový 

správny orgán porušil § 3 ods. 5 zákona o správnom konaní. 

 

m á   b y ť   s p r á v n e: 

Zároveň nedostatočne zistil skutkový stav veci, to je, že nezisťoval rok, kedy bola časť 

cesty okolo vysielača evidovaného na parcele č.1360/2 postavená, čo je pre toto konanie 

rozhodujúce, čím prvostupňový správny orgán porušil § 3 ods. 5 zákona o správnom konaní. 

 

Touto opravou sa rušia predmetné údaje uvedené v rozhodnutí č. OU-TT-OOP6-

2020/043931 zo dňa 29.01.2020. Ostatné náležitosti rozhodnutia ostanú nezmenené. Táto 

oprava rozhodnutia je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. OU-TT-OOP6-2020/043931 zo 

dňa 29.01.2020, právoplatného dňa 26.02.2020. 

 

 

 

 

 

                                                                  Ing. Alena Stupjanská 

                                                                         poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca 

 

 

 

Táto oprava rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje 

účastníkom konania v zmysle § 26 zákona o správnom konaní. Oprava rozhodnutia musí byť 

vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a správneho orgánu. Za deň doručenia sa 

pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. Po uplynutí uvedenej lehoty je potrebné rozhodnutie doručené dotknutým orgánom 

za účelom zverejnenia zaslať Okresnému úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov, 

Vajanského 2, P. O. Box 3, 917 02 Trnava s podpisom a vyznačením dátumu o vyvesení 

a zvesení. 

 

 

 

Vyvesené dňa ..............................                                  .......................................... 

                                                                                               podpis, pečiatka      

 

 

 

Zvesené dňa ................................                                  ..........................................    

                                                                       podpis, pečiatka 



4 

Doručuje sa: 

1.Balúchová Ingrid, Plavecké Podhradie č. 84, 906 36 

2.Mucinová Ivana, Dolný Lopašov č. 67, 922 04 

3.Belan Jozef, Hudobná 3723/8, Banka 921 01 

4.Kressová Eva, Šterusy č. 39, 922 03 

5.Bukovčák Drahomír, Šterusy č. 89, 922 03 

6.Bukovčák Jozef, Kláštorská 474/38, Piešťany, 921 01 

7.Bukovčáková Jana, Šterusy č. 94, 922 03 

8.Mária Chnapáková, Dolný Lopašov 224, 922 04 

9.Oľga Breče, Lančár 36, Kočín – Lančár, 922 04 

10.Gablovská Jarmila, 6.apríla 363/10, Vrbové, 922 04 

11.Ing. Kočík Ján, Košeca č. 175, 018 64 

12.Ing. Puvák Jozef, Slovanská  564/20, Vrbové, 922 03 

13.Puváková Gabriela, Slovanská  564/20, Vrbové, 922 03 

14.Ing. Puvák Jozef, M. A. Beňovského 488/14, Vrbové, 922 03 

15.Ing. Surgoš Miroslav Csc., Rovná 3482/25, Hlohovec, 920 01 

16.Jankovičová Františka, Kočín-Lančár č. 84, 922 04 

17.Janovič Slavomír, Šterusy č. 182, 922 03 

18.Kičinová Ernestína, Studená č. 7, Piešťany, 921 01 

19.Koleničová Jolana, Šterusy č. 49, 922 03 

20.Kováč Stanislav, Šterusy č. 76, 922 03 

21.Kováčová Františka, Šterusy č. 102, 922 03 

22.Kravárik Miroslav, Šterusy č. 109, 922 03 

23.Kužlík Miloš, Kočín č. 39, Kočín-Lančár, 922 04 

24.Orichová Jarmila, Lančár 54, 922 04 

25.Madunická Emília, Dolný Lopašov č. 239, 922 04 

26.Madunická Zdenka, Šterusy č. 116, 922 03 

27.Madunický Ján, Mojmírova 1162/9, Púchov, 020 01 

28.Madunický Jaroslav, Šterusy č. 67, 922 03 

29.Madunický Vladimír, 6.apríla 362/28, Vrbové, 922 03 

30.Mahrek Jaroslav, Hrabinská 1129/16, Vrbové, 922 03 

31.Michalcová Emília, Šterusy č. 15, 922 03 

32.Nádaská Monika, Hlavná 173/23, Špačince, 919 51 

33.Nestešová Ľudmila, Šterusy č. 169, 922 03 

34.Orich Jozef, Šterusy č. 86, 922 03 

35.Pastvová Mária, Šterusy č. 128, 922 03 

36.Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, Šterusy č. 199, 922 03 

37.Reško Ladislav, Komenského 4534/14, Piešťany, 921 01 

38.Rešková Alena, Komenského 4534/14, Piešťany, 921 01 

39.Rigo Jozef, Šterusy č. 62, 922 03 

40.Sedlák Justín, A. Hlinku 59/89, Piešťany, 921 01 

41.Slabý Ernest, Šterusy č. 21, 922 03 

42.Slabý Jozef, Kočín – Lančár č. 61, 922 04 

43.Hruška Michal, Kočín č. 100, 922 04 

44.Tavačová Mária, Kočín č. 94, Kočín-Lančár, 922 04 

45.Tomišová Alena, M. A. Beňovského 353/12, Vrbové, 922 03 

46.Treskoň Ján, Bernolákova 549/54, Vrbové, 922 03 

47.Urbánek Milan, Libeř č. 165, 252 41, ČR 

48.Vadíková Anna, Hurbanova 130/9, Stará Turá, 916 01 

49.Valová Daniela, M. R. Štefánika 208/5, Vrbové, 922 03 

50.Zálubyová Amália, Kočín č. 27, Kočín-Lančár, 922 04 

51.Záň Ján, Šterusy č. 122, 922 03 
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52.Žažo Jozef, Šterusy č. 97, 922 03 

53.Žažová Kvetoslava, Lančár 9, 922 04 

54.Stanislav Vadík, Šterusy č. 100 

55.Mgr. Viera Orichová, Kláštorská 131, 949 01 Nitra 

56.SPF – správca majetku vo vlastníctve vlastníkov s neznámym pobytom 

57.Verejná vyhláška 

58.Obec Šterusy, obecný úrad Šterusy č. 117, 922 03 Šterusy  

59.Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor,  Krajinská cesta 5053/13, 921 25 

Piešťany  

 
 


