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Rozhodnutie
Verejná vyhláška
Popis konania / Účastníci konania
Konanie o odvolaní Márie Lelkesovej, Pekná ulica 6555/10, 929 01 Dunajská Streda, zo dňa 14.12.2020, voči
rozhodnutiu stavebného úradu mesta Dunajská Streda, č. 7811/DS/11021/2020/033-NJ-004 zo dňa 01.12.2020,
ktorým bola umiestnená stavba „Rozšírenie obytnej zóny „Kertváros“ – U2 o 8 pozemkov“, na pozemkoch parc.
č. 17/162, 17/194, 17/195, 17/196, 17/231, 17/235, 17/236, 17/237, 17/165, 17/8 v k. ú. Malé Blahovo, pre
navrhovateľa Elbeva a.s., Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36252204, v zast. PZ-CONSTRUCT, s.r.o.,
Veľkoblahovská 6750/9E, 92901 Dunajská Streda, IČO: 36832529, zastúpená Ing. Zoltánom Pinterom.
Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou - rozhodnutie vyvesené na úradnej tabuli OU Trnava, Kollárova
8, Trnava a zároveň zverejnené na webovej stránke OU Trnava
Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy (ďalej iba OU Trnava
- OVBP2), ako orgán štátnej správy príslušný podľa ust. § 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, ust. § 9 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. § 118 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v konaní o odvolaní Márie Lelkesovej, Pekná
ulica 6555/10, 929 01 Dunajská Streda, zo dňa 14.12.2020, voči rozhodnutiu stavebného úradu mesta Dunajská
Streda, č. 7811/DS/11021/2020/033-NJ-004 zo dňa 01.12.2020, ktorým bola umiestnená stavba „Rozšírenie obytnej
zóny „Kertváros“ – U2 o 8 pozemkov“, na pozemkoch parc. č. 17/162, 17/194, 17/195, 17/196, 17/231, 17/235,
17/236, 17/237, 17/165, 17/8 v k. ú. Malé Blahovo, pre navrhovateľa Elbeva a.s., Letištná 61/319, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 36252204, v zast. PZ-CONSTRUCT, s.r.o., Veľkoblahovská 6750/9E, 92901 Dunajská Streda, IČO:
36832529, zastúpená Ing. Zoltánom Pintérom,
r o z h o d o l takto:
OU Trnava – OVBP2 podľa ust. § 59 ods. 3 správneho poriadku rozhodnutie stavebného úradu mesta Dunajská
Streda, č. 7811/DS/11021/2020/033-NJ-004 zo dňa 01.12.2020, pre porušenie ust. § 37 ods. 3, ust. § 140b ods. 1,
ust. § 140c ods. 2, ods. 13 stavebného zákona, ust. § 3 ods. 1, 5, ust. § 32 ods. 1, ust. § 46 ust., § 47 ods. 4 správneho
poriadku správneho poriadku, zrušuje a vec vracia prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie v
súlade so zákonom.
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Odôvodnenie
Napadnutým rozhodnutím, č. 7811/DS/11021/2020/033-NJ-004 zo dňa 01.12.2020, stavebný úrad, mesto Dunajská
Streda, podľa ust. § 39, ust. § 39a ods. 1 stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., umiestnil
stavbu „Rozšírenie obytnej zóny „Kertváros“ – U2 o 8 pozemkov“, na pozemkoch parc. č. 17/162, 17/194, 17/195,
17/196, 17/231, 17/235, 17/236, 17/237, 17/165, 17/8 v k. ú. Malé Blahovo, pre navrhovateľa Elbeva a.s., Letištná
61/319, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36252204, v zast. PZ-CONSTRUCT, s.r.o., Veľkoblahovská 6750/9E, 92901
Dunajská Streda, IČO: 36832529, zastúpená Ing. Zoltánom Pintérom.
Proti preskúmavanému rozhodnutiu sa dňa 14.12.2020 odvolala Mária Lelkesová, Pekná ulica 6555/10, 929 01
Dunajská Streda, ktorá vo svojom odvolaní uvádza nasledovné:
„Rozhodnutie považujem za vecne nesprávne a nezákonné s tým, že postup správneho orgánu v konaní, ktoré
predchádzalo vydaniu rozhodnutia vykazuje závažné a hrubé pochybenia a odklony od ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov, ktorým správny orgán spôsobuje prieťahy v konaní, a preto podávam proti celému
rozhodnutiu v zákonnej lehote odvolanie, ktoré odôvodňujeme nasledovne:
1. Chybný údaj na prvej strane rozhodnutia „Mesta: Malé Blahovo“. Na Slovensku neexistuje mesto Malé Blahovo,
len mesto Dunajská Streda, z toho vyplýva, že stavba je umiestnená na neexistujúcich pozemkoch.
2. Spisový materiál ani rozhodnutie neobsahuje vyhodnotenie splnenia podmienok určených v rozhodnutí zo
zisťovacieho konania a ich zapracovanie do projektovej dokumentácie pre povolenie činnosti a záväzné stanovisko
Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorým je potvrdené, že návrh na
začatie územného konania vo veci „Rozšírenie obytnej zóny „Kertváros“ - U2 o 8 pozemkov“ je v súlade so zákonom
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov s rozhodnutím Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie
vydané v zisťovacom konaní dňa 02.01.2020 pod č. OU-DS-OSZP/2020/004093-16 a s jeho podmienkami.
3. Spisový materiál ani rozhodnutie neobsahuje stanovisko Okresného úradu Dunajská Streda, pozemkového a
lesného odboru, nakoľko druh pozemku p. č.: 17/165 je orná pôda. Z vyššie uvedených dôvodov navrhujem
rozhodnutie zrušiť v plnom rozsahu.“
Stavebný úrad, listom č. 7811/DS/5441/2021/033-NJ-005 zo dňa 24.02.2021, upovedomil účastníkov konania v
zmysle ust. § 56 správneho poriadku o tom, že proti uvedenému rozhodnutiu bolo v zákone stanovenej lehote podané
odvolanie a vyzval ich na prípadné vyjadrenie sa k obsahu odvolania do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
K obsahu odvolania sa nevyjadril žiaden z účastníkov konania.
Stavebný úrad, mesto Dunajská Streda, o podanom odvolaní nerozhodol, ale v súlade s ust. § 57 ods. 2 správneho
poriadku, ho spolu so spisovým materiálom, predložil na OU Trnava – OVBP2.
OU Trnava - OVBP2, ako odvolací orgán, podľa ust. § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal napadnuté
rozhodnutie v celom rozsahu, ako aj spisový materiál týkajúci sa veci a zistil, že rozhodnutie stavebného úradu
mesta Dunajská Streda, č. 7811/DS/11021/2020/033-NJ-004 zo dňa 01.12.2020, nie je vydané v súlade s príslušnými
ustanoveniami stavebného zákona, jemu súvisiacimi predpismi ako i s ustanoveniami správneho poriadku.
Podľa ust. § 3 ods. 1, 5 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 povinnosti. Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo
zisteného stavu veci.
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. § 46 správneho poriadku, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi,
musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané
náležitosti.
Stavebný úrad, mesto Dunajská Streda, nepostupoval v konaní v súlade s uvedenými ustanoveniami.
OU Trnava – OVBP2 k veci uvádza nasledovné:
Navrhovateľ podal na stavebný úrad, mesto Dunajská Streda, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení predmetnej
stavby, spolu s prílohami, dňa 14.09.2020.
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Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Dunajská Streda, OSZP“)
vydal dňa 02.01.2020 rozhodnutie č. OU-DS-OSZP- 2020/004093-16, ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť
„Rozšírenie obytnej zóny „Kertváros“ - U2 o 8 pozemkov“, uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať.
Predmetom navrhovanej zmeny činnosti je rozšírenie územia o 8 pozemkov na výstavbu rodinných domov, pričom
pôvodné posúdenie z roku 2013 počítalo s umiestnením 148 rodinných domov a dvoch polyfunkčných domov.
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ
Trnava OOP“) ako príslušný odvolací orgán, v odvolacom konaní, v ktorom vydal rozhodnutie č. OU-TTOOP3-2020/019339-002 zo dňa 24.04.2020, preskúmal zákonnosť uvedeného rozhodnutia a celý spisový materiál,
výsledky svojich zistení porovnal s príslušnými právnymi predpismi a zistil, že rozhodnutie OÚ Dunajská Streda,
OSZP, č. OU-DS-OSZP- 2020/004093-16 zo dňa 02.01.2020, je s nimi v súlade.
Rozhodnutie OÚ Trnava OOP č. OU-TT-OOP3-2020/019339-002 zo dňa 24.04.2020 nadobudlo právoplatnosť dňa
26.04.2020.
Podľa ust. § 140c ods. 2 stavebného zákona ak ide o také využívanie územia, stavbu alebo ich zmenu, ku ktorým
vydal príslušný orgán podľa osobitného predpisu (§ 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z.) záverečné stanovisko
alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu, (§ 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z.)
stavebný úrad zašle príslušnému orgánu elektronicky alebo písomne návrh na začatie územného konania, stavebného
konania alebo kolaudačného konania, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok,
určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku, projektovú dokumentáciu, ak
je súčasťou návrhu na začatie konania, spoločne s oznámením o začatí územného konania, stavebného konania alebo
kolaudačného konania. Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečuje ten, z podnetu ktorého sa začalo niektoré
z konaní uvedených v prvej vete.
Podľa ust. § 140c ods. 13 stavebného zákona územné rozhodnutie o umiestnení stavby, územné rozhodnutie
o využití územia, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie týkajúce sa územia, vo vzťahu ku ktorému
sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu, musia obsahovať
informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a zo záverečného stanoviska, ak boli vydané.
Odvolací orgán konštatuje, že nakoľko predložené rozhodnutie neobsahuje informácie o rozhodnutí vydanom v
zisťovacom konaní a v spisovom materiáli, týkajúcom sa veci, sa nenachádza záväzné stanovisko príslušného orgánu,
ktorý vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu, stavebný úrad, mesto Dunajská Streda,
nepostupoval v súlade s uvedenými ust. § 140c ods. 2, ods. 13 stavebného zákona.
Podľa ust. § 140c ods. 8 stavebného zákona proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby, územnému
rozhodnutiu o využití územia, stavebnému povoleniu a kolaudačnému rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie
podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v
akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.
Podľa ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona lehota na podanie odvolania podľa odseku 8 je 15 pracovných dní a
začne plynúť odo dňa zverejnenia povolení uvedených v odseku 8.
Podľa ust. § 47 ods. 4 správneho poriadku poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné
alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať.
Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.
Odvolací orgán konštatuje, že poučenie preskúmavaného rozhodnutia, neobsahuje údaj o lehote pre odvolanie podľa
uvedeného ust. § 140c ods. 9 stavebného zákona, preto je v rozpore s ust. § 47 ods. 4 správneho poriadku.
Upozorňujeme stavebný úrad, že v súlade s ust. § 42 ods. 6 stavebného zákona, musí byť územné rozhodnutie
zverejnené odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
Podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov
a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a
pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
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Podľa ust. § 140b ods. 1 stavebného zákona záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko,
vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými
predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre
správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými
stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.
Nakoľko v spisovom materiálu, týkajúcom sa veci, sa nenachádza stanovisko dotknutého orgánu, príslušného
Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru, k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde, odvolací
orgán konštatuje, že stavebný úrad, mesto Dunajská Streda, postupoval v rozpore s uvedeným ust. § 37 ods. 3, ust.
§ 140b ods. 1 stavebného zákona.
Podľa ust. § 37 ods. 1 stavebného zákona, podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a
zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia
sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný
úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané
vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.
Podľa ust. § 37 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z
hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma
návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne
podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany
prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a
pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.
Podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) stavebného zákona, územný plán obce ustanovuje najmä zásady a regulatívy
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie.
OU Trnava - OVBP2 preskúmal súlad stavby „Rozšírenie obytnej zóny „Kertváros“ – U2 o 8 pozemkov“, na
pozemkoch parc. č. 17/162, 17/194, 17/195, 17/196, 17/231, 17/235, 17/236, 17/237, 17/165, 17/8 v k. ú. Malé
Blahovo s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Dunajská Streda a zistil nasledovné:
- Podľa grafickej časti Územného plánu mesta Dunajská Streda – zmeny a doplnky 2016 (schválené uznesením
č. 301/2016/14 zo dňa 27.09.2016, v znení neskorších zmien a doplnkov záväznej časti územného plánu mesta
Dunajská Streda) výkresu „Regulácia funkčného a priestorového usporiadania a vymedzenia VPS“ sa stavba
nachádza v regulačnom bloku „G-117“ s funkčným kódom „BR“ – plochy čistého bývania – rodinné domy. Územie
regulačného bloku slúži výlučne na bývanie v malopodlažnej zástavbe rodinnými domami.
- Priestorová regulácia je nasledovná:
- max. podlažnosť 2 NP,
- max. zastavanosť – 30 %,
- min. podiel zelene – 50 %,
- max. index podlažných plôch – 0,6
- Navrhované umiestnenie stavby „Rozšírenie obytnej zóny „Kertváros“ – U2 o 8 pozemkov“, na pozemkoch parc.
č. 17/162, 17/194, 17/195, 17/196, 17/231, 17/235, 17/236, 17/237, 17/165, 17/8 v k. ú. Malé Blahovo, rešpektuje
uvedenú reguláciu a je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Dunajská Streda.
K námietke odvolateľky, že preskúmavané rozhodnutie obsahuje chybný údaj „Mesta: Malé Blahovo“, OU Trnava
- OVBP2 uvádza, že hoci stavebný úrad, mesto Dunajská Streda, vo výroku preskúmavaného rozhodnutia uviedol,
že predmetná stavba sa umiestňuje na pozemkoch v katastrálnom území: Malé Blahovo, mesta: Malé Blahovo, z
uvedeného je zrejmé, v akom katastrálnom území sa dotknuté pozemky nachádzajú a ide o zrejmú nesprávnosť
v písomnom vyhotovení rozhodnutia, ktorú môže stavebný úrad, v súlade s ust. § 47 ods. 6 správneho poriadku,
kedykoľvek aj bez návrhu opraviť a upovedomiť o tom účastníkov konania.
K ďalším námietkam odvolateľky sa odvolací orgán vyjadril v odôvodnení tohto rozhodnutia.
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V novom prejednaní stavebný úrad, mesto Dunajská Streda, vyzve navrhovateľa, aby zabezpečil chýbajúce
stanovisko dotknutého orgánu a písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí
vydanom v zisťovacom konaní.
Ďalej stavebný úrad zašle príslušnému orgánu návrh na začatie územného konania, ktorý obsahuje písomné
vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, projektovú
dokumentáciu spoločne s oznámením o začatí územného konania, zabezpečí vzájomný súlad stanovísk dotknutých
orgánov, posúdi vyjadrenia účastníkov a ich námietky a vydá rozhodnutie v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi
predpismi.
Na základe vyššie uvedeného OU Trnava – OVBP2 rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa ust. § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov nemožno ďalej odvolať. Rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.

Toto rozhodnutie má v zmysle ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona v súlade s ust. § 26 správneho poriadku povahu
verejnej vyhlášky a preto musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trnava po dobu 15 dní a zverejnené
na svojom webovom sídle.
..........................................................
Vyvesené dňa
..........................................................
Zvesené dňa

Na vedomie poštou: Mesto Dunajská Streda + spis (po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia)
Ing. Ľubomír Antal
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
Mesto Dunajská Streda, verejná vyhláška, ,

Na vedomie
PZ-CONSTRUCT, s.r.o., Veľkoblahovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda 1
ELBEVA, s.r.o., Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda 1
Mária Lelkesová, Pekná ulica 6555/10, Malé Blahovo, 929 01 Dunajská Streda 1
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 919 01 Dunajská
Streda
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 1
OU-TT-OVBP2-2021/012012-0050704/2021
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Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát, Múzejná, 929 01
Dunajská Streda 1
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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