pozemkový a lesný odbor
Mierová 4, 066 01 Humenné
Číslo: OÚ-HE-PLO-2018/000408-68/VV

Humenné, dňa 15.10.2018

ROZHODUTIE

Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ-HE-PLO“) ako správny
orgán podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách,
zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a podľa § 18 ods.1 z.č. 64/1997
Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
v z.n.p. ( ďalej len „zákon“) na konanie o vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej
osade ižňanský Vrch Medzilaborce, k.ú. Medzilaborce , v zmysle § 30 ods 1 písm. a)
a písm. d) v spojení s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov ( ďalej len „správny poriadok“) rozhodol
takto
OÚ-HE-PLO konanie v zmysle § 7 ods. 1 zákona vo veci záhradkovej osady ižňanský Vrch
Medzilaborce, k.ú. Medzilaborce, začaté na základe návrhu podaného dňa 24.05.2007 na
Obvodnom pozemkovom úrade v Humennom
z a s t a v u j e.

Odôvodnenie

Dňa 24.05.2007 bol na Obvodný pozemkový úrad v Humennom ( ďalej len „OPU“), ktorý je
právnym predchodcom OÚ-HE-PLO, doručený návrh na začatie konanie o vyporiadaní právnych
vzťahov k pozemkom v záhradkovej osade Nižňanský Vrch Medzilaborce, nachádzajúcej sa v
k.ú. Medzilaborce ( ďalej len „návrh na začatie konania“), v zmysle § 7 ods. 1 zákona. Návrh
podali užívatelia pozemkov, tvoriacich predmetnú záhradkovú osadu (ďalej
len
„navrhovatelia“).
OPÚ oznámil začatie konania na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade
Nižňanský vrch v k.ú. Medzilaborce verejnou vyhláškou zo dňa 10.09.2010 pod č.j. 2010/00489001. Zároveň zverejnil na OPÚ v Humennom v dňoch pondelok, streda, a piatok v čase od 13,oo
hod. do 15,oo hod. úvodné podklady Register pôdneho stavu a Geometrický plán a známym
vlastníkom , ktorých miesto trvalého pobytu bolo známe, bol doručený výpis z úvodných
podkladov.
Proti návrhu výpisu z úvodných podkladov a proti rozhodnutiu boli podané odvolania účastníkov
konania: Juliana Sušková, bytom Letná č.18, Prešov podala odvolanie dňa 05.11.2010
v zákonnej lehote a Alena Lexová, bytom V Olšinkách 1735 B, Brandýs nad Labem, ČR podala
odvolanie dňa 16.11.2010 . Dňa 01.12.2010 boli odvolanie zaslané na KPÚ Prešov ako
druhostupňovému orgánu na rozhodnutie.
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Krajský pozemkový úrad Prešov svojím rozhodnutím zo dňa 10.01.2011 a 17.01.2011
konanie prerušil a zrušil rozhodnutie OPÚ č.j. 2010/00516-005-Vv zo dňa 19.10.2010 a vec
vrátil na nové prejednanie z dôvodu, že prebieha konanie o otázke, ktorá má pre správny orgán
charakter predbežnej otázky - spočívajúcej v odstránení všetkých prekážok toho, aby sa za
prevod vlastníckeho práva k takýmto pozemkom poskytovala náhrada, ktorej výška bude
v primeranom vzťahu k trhovej cene majetku ku dňu prevodu v zmysle rozsudku Európskeho
súdu pre ľudské práva zo dňa 27.11.2007.
Dňa 14.02.2011 bolo konanie prerušené rozhodnutím č.j. 2011/ 000128-08-Vv do doby
ukončenia konania o predbežnej otázke vyhotovenia aktualizácie RPS a v odstránení všetkých
prekážok toho, aby sa za prevod vlastníckeho práva k takýmto pozemkom poskytovala náhrada,
ktorej výška bude v primeranom vzťahu k trhovej cene majetku ku dňu prevodu v zmysle
rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 27.11.2007.
Listom č.j. OU-HE-PLO-2018/000408-66-VV zo dňa 22.05.2018 boli navrhovatelia vyzvaní,
aby v lehote 30-ich dní na doručenie písomnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie
a to konkrétne územné rozhodnutie - o využití územia na parcelne číslo 971, katastrálne územie
Medzilaborce, ktoré malo byť vydané pri zriadení Záhradkárskej osady Nižňanský Vrch
Medzilaborce a to z dôvodu, že je to nevyhnutné pre konanie a rozhodnutie vo veci: Návrh na
začatie konania podľa § 7 zákona číslo 64/1997 Z. z., navrhovateľa Slovenský zväz záhradkárov
ZO – Nižňanský Vrch Medzilaborce, podaného na správny orgán 24.05.2007, a to za účelom
preukázania legálnosti zriadenia záhradkovej osady Nižňanský Vrch Medzilaborce. Správny
orgán uvedenú písomnosť žiadal zaslať aj od Štátneho archívu v Prešove, pracovisku Humenné
a taktiež aj od Mestského úradu Medzilaborce, avšak táto písomnosť sa u nich nenachádza.
Rozhodnutie o využití územia v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku ( ďalej len „stavebný zákon“) je dokladom, pri absencií ktorého nie je
možné konkrétnu záhradkovú osadu považovať za zriadenú v zmysle § 2 ods. 1 zákona, a teda
nie je možné v takej osade usporiadať pomery medzi pôvodnými vlastníkmi a užívateľmi
postupom podľa tohto zákona.
Podľa § 32 stavebného zákona „ umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť
dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je:
a) rozhodnutie o umiestnení stavby
b) rozhodnutie o využití územia
c) rozhodnutie o stavebnej uzávere.“
Existencia záhradkovej osady na podklade rozhodnutia o využití územia je jedným zo
zákonných predpokladov „zriadenia“ záhradkovej osady, a pokiaľ tento predpoklad nie je
splnený, nemožno považovať predmetnú záhradkársku osadu „zriadenú“ v zmysle § 2 ods.1
zákona, a v takom prípade je potrebné konanie zastaviť.
Podaľ č.2 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky ( 490/1992 Zb.) „ Štátne orgány môžu konať
iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“
Potreba existencie územného rozhodnutia, t.j. rozhodnutia o využití územia síce
nevyplýva priamo zo zákona č. 64/1997 Z.z., ale je vyjadrená v zákone č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom konaní. Ten nadobudol účinnosť dňa 01.10.1976.

Uvedený právny názor OÚ-HE-PLO opiera predovšetkým o platné právne predpisy,
ale potvrdzuje ich aj konštantná judikatúra súdov, vrátanie ajvyššieho súdu SR.
Podľa právneho názoru Najvyššieho súdu SR, ktorý vyjadril v rozsudku sp.zn. 1Sžr/178/2012
zo dňa 08.10.2013, okrem podmienky zriadenia záhradkovej osady do dňa 24.06.1991
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a podmienky existencie „veľkej zmluvy“ treba posudzovať aj to, či záhradková osada bola
zriadená, teda či bola zriadená postupom vyplývajúcim z vtedy platných a účinných právnych
predpisov. Gramatickým a logickým výkladom ustanovenia § 2 ods.1 zákona č. 64/1997 Z.z.
totiž podľa názoru odvolacieho súdu nemožno dospieť k inému záveru ako k tomu, že musí isť
o záhradkovú osadu zriadenú riadne a teda legálne.
Na to, aby záhradková osada vznikla legálne, teda v súlade s právnymi predpismi platnými
a účinnými v čase jej vzniku, bolo nevyhnutné, aby príslušný orgán vydal rozhodnutie o využití
územia – na jeho základe by sa určil územný obvod záhradkovej osady.
Podľa právneho názoru Najvyššieho súdu SR, ktorý vyjadril v rozsudku sp.zn.
1Sžr/178/2012 zo dňa 08.10.2013, ak sa v archíve rozhodnutie o využití územia nenachádza,
je na mieste záver o tom, že takáto záhradková osada nebola zriadená k 24.06.1991 a ide
o nelegálnu záhradkovú osadu. Keďže nemožno záhradkovú osadu považovať v takomto
prípade za legálnu, nemožno potom užívateľov pozemkov v takejto záhradkovej osade
považovať za užívateľov ne účely zákona č. 64/1997 Z.z. a teda nejde o účastníkov konania
podľa § 6 písm. a) zákona a nemohli teda podať návrh na začatie konania podľa § 7 ods. 1
zákona. Podľa názoru ajvyššieho súdu SR táto skutočnosť je dostatočným dôvodom na
zastavenie správneho konania podľa § 30 pds.1 písm. a) Správneho poriadku.
Podľa § 30 ods. 1 písm. d) Správneho poriadku „ správny orgán konanie zastaví , ak
účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky
svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený“
Listom č.j. OU-HE-PLO-2018/000408-68 zo dňa 24.07.2018 boli účastníci konania
oboznámení s podkladmi pred vydaním rozhodnutia.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované ustanovenie zákonov OÚ-HE-PLO
dospel k právnemu a skutkovému záveru, že navrhovatelia nie sú užívateľmi oprávnenými podať
návrh na začatie konania v zmysle zákona, a to z dôvodu nesplnenia podmienok uvedených v § 2
ods.1 zákona. V dôsledku toho potom ani nemôže byť považovaní za účastníkov správneho
konania, predmetom ktorého je majetkové vyporiadanie pozemkov v zriadených záhradkových
osadách. Nakoľko konania podľa zákona sú správne konania, ktoré sa môžu začať výlučne na
návrh účastníka konania, nejde ani o konanie, ktoré môže začať OÚ-HE-PLO ako správny
orgán.
Okrem toho účastníci konania boli správnym orgánom vyzvaní na doloženie určitých
dokladov, ktoré potreboval na to, aby mohol v konaní ďalej pokračovať. Zo spisu však vyplýva,
že do spisu nebol v stanovenej lehote doložený žiadny z požadovaných dokladov.
Zastavenie konania je jednou z foriem, ktorou sa správne konanie uzatvára konečným
spôsobom. Dochádza k nemu v prípadoch ustanovených v Správnom poriadku alebo
v osobitných zákonoch z dôvodov, ktoré bránia pokračovať v konaní t.j. ide o prekážky v konaní
trvalého charakteru. Pri zastavení konania je správne konanie ukončené skôr, než sa dospeje
k meritórnemu rozhodnutiu, teda rozhodnutiu vo veci samej.

V súlade s ustálenou judikatúrou zastaviť správne konanie možno v ktoromkoľvek
štádiu správneho konania. Ak správny orgán dospeje k záveru, že tu existuje niektorý
z dôvodov na zastavenie konania, toto konanie obligatórne zastaví.
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Vlastnícke a užívacie vzťahy medzi vlastníkmi pozemkov a navrhovateľmi je možné
vyporiadať len v občianskoprávnom konaní podľa Občianskeho zákonníka a nie je možné
pokračovať v správnom konaní.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho
oznámenia. Odvolanie sa podáva na tunajšom správnom orgáne. Toto rozhodnutie je po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti preskúmateľné súdom.
Toto rozhodnutie sa doručuje aj verejnou vyhláškou podľa § 26 ods.2 Správneho poriadku tým
účastníkom konania, od ktorých sa rozhodnutie vráti s poznámkou adresát neznámy a tým
účastníkom, ktorí sú OÚ-HE-PLO neznámi tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli OÚ-HE-PLO a na
úradnej tabuli Mesta Medzilaborce po dobu 15-ich dní. Zároveň sa rozhodnutie zverejní na
webovej stránke Okresného úradu Humenné po dobu 15-ich dní. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia rozhodnutia týmto účastníkom.

Ing. Ján Obšitník
vedúci odboru

Rozdeľovník
Doručuje sa
1/ ZO SZZ Nižňanský Vrch Medzilaborce, Anna Medviďová
Komenského 125/7, 068 01 Medzilaborce
2/ Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
3/ Baková Alžbeta, Gaštanová 167, 066 01 Humenné
4/ Hanuštiaková Tatiana, Sládkovičova 17 , 957 01 Bánovce nad Bebravou
5/ Suchá Gabriela, Habura 1, 067 52 Habura
6/ Ing. Farkašovský Boris, Žižkova 2340/27, 040 01 Košice
7/ Bujňaková Mária rod. Fecurová , Dénešová 1144/55 , 040 01 Košice
8/ Fecura Jozef, Kpt. Nálepku 437, 068 01 Medzilaborce
9/ Fecura Emil, Čsl. Armáda 1364/27, 066 01 Humenné
10/ Gičová Mária rod. Ščerbová, Gen. Svobodu 2449/3, 069 01 Snina
11/ Zán Vladislav, Duchnovičova 478/25, 068 01 Medzilaborce
12/ Braso Stanislav, Duchnovičova 556/62, 068 01 Medzilaborce
13/ Fecurová Ľudmila Mgr. rod. Fecurová, Slovenská Kajňa 55, 094 02 Slovenská Kajňa
14/ Vojtko Emil, Duchnovičova 496/65, 068 01 Medzilaborce
15/Niskač Boris Ing., Kremnická 1562/31, 040 11 Košice
16/ Lapihuska Vladimír, Kpt. Nálepku 452, 068 01 Medzilaborce
17/ Hudák Vladimír, Moskovská 23 , 811 08 Bratislava
18/ Ďurišová Adriena Ing. rod. Hudáková, Vajnorská 13, 831 04 Bratislava
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19/ Turok – Meceňová Mária, Ňagov 136 , 068 01 Medzilaborce
20/ Gavulová Viera rod. Brasová, Duchnovičova 587/124, 068 01 Medzilaborce
21/ Bc. Borčová Ľubov, Komenského 659/17, 068 01 Medzilaborce
22/ Španová Anna rod. Brasová, Gen. Svobodu 131/19, 068 01 Medzilaborce
23/ Cuper Vasiľ, Mierová 678/42, 068 01 Medzilaborce
24/ Cuper Jozef, SNP 632/8, 068 01 Medzilaborce
25/ Háberová Natalia rod. Kučečková , Národná trieda 50, 040 01 Košice
26/ Cangárová Damjana rod.Kučečková, Galbavého 1, 841 01 Bratislava
27/ Lapihuska Slavomír, Kukorelliho 217/9, 068 01 Medzilaborce
28/ Kijovská Oľga rod. Gaľová , Pavla Horova 9, 080 01 Prešov
29/ Petrovaj Jozef, Volica 49, 067 01 Radvaň nad Laborcom
30/ Kamenský Jozef, M.Chrásteka 3/20, 965 01 Žiar nad Hronom
31/ Lapišáková Helena, Fučíkova 207/2,068 01 Medzilaborce
32/ Lapišák Miron, Kpt. Nálepku 436/6, 068 01 Medzilaborce
33/ Lapišák Vladimír, Kpt. Nálepku 386/39, 068 01 Medzilaborce
34/ Lapišák Igor, Čabiny 263, 067 02 Čabiny
35/ Korlová Tatiana rod.Lapišáková, Budapeštianska 26, 040 13 Košice
36/ Vasiľková Ľubov Mgr. rod.Lapišáková, Májova 744/30, 068 01 Medzilaborce
37/ Ing. Lapišák Jozef , Gen. Svobodu 131/19, 068 01 Medzilaborce
38/ PhDr. Birčáková Viera, Bajkalská 4862/19, 080 01 Prešov
39/ Lukáč Dušan, Kpt. Nálepku 439/16 , 068 01 Medzilaborce
40/ PaedDr. Gramatová Natália, Kpt. Nálepku 371/9, 068 01 Medzilaborce
41/ Bochin Jaroslav, Duchnovičova 532/12 , 068 01 Medzilaborce
42/ Vodičková Tatiana rod.Regrutová, Kpt. Nálepku 466/70, 068 01 Medzilaborce
43/ Styrčáková Mária rod.Regrutová, Pod Úbočou 648/5, 068 01 Medzilaborce
44/ Mihalič Milan, Duchnovičova 494/57, 068 01 Medzilaborce
45/ Mihalič Vladimír PhDr., Kpt. Nálepku 376/19, 068 01 Medzilaborce
46/ Krajňaková Oľga MUDr., Branisková 10, 040 01 Košice
47/ Lipták Peter, Kpt. Nálepku 370 , 068 01 Medzilaborce
48/ Plačková Mária Ing. rod. Krajňaková, Ritiřova 856/51, 140 00 Praha 4 ČR
49/ Eliašová Tatiana rod. Krajňaková, Ritiřova 809/4, 140 00 Praha 4 ČR
50/ Mesto Medzilaborce, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
51/ Kučmová Mária rod. Gramatová, Májová 737/26, 068 01 Medzilaborce
52/ Klawatschová Jana rod. Jančovičová, Jána Stanislava 3085/37, 841 05 Bratislava –
Karlova Ves
53/ Klukavá Anna rod.Cuperová, Kpt. Nálepku 385, 068 01 Medzilaborce
54/ Lexová Alena rod. Brasová, Chobotská 1724, 250 01 Brandýs Nad Labem ČR
55/ JRD CONSULTING s.r.o., IČO: 47341203, Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
56/ Koropčak Peter, Duchnovičova 403, 068 01 Medzilaborce
57/ Mrázková Viera rod. Fecurová , Ženíšková 2121, 140 00 Preha 4 ČR
58/ MIBUR, s.r.o., IČO: 46880950, Ňagov 76, 068 01 Medzilaborce
59/ verejnou vyhláškou na úradnej tabuli OÚ-HE-PLO
60/ verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Mesta Medzilaborce
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