OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY
Štefánikova trieda č. 69, 949 01 Nitra
č. OU-NR-OVBP2-2016/038808-002

V Nitre 3.10.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec: Spoločné odvolanie Jaroslava Vavrinčíka, Márie Vavrinčíkovej, Jozefa Mikuša, Oľgy
Mikušovej,Vladimíra Závodského a Silvie Kmeťovej, zastúpených Mgr. Petrom
Rybánskym, proti rozhodnutiu Mesta Topoľčany, ktorým bola povolená stavba
,,Obnova bytového domu ul. J. Jesenského 2296/1, 3, 5“ - rozhodnutie o odvolaní

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán
podľa ustanovenia § 58 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len správny poriadok) a § 118 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe spoločného
odvolania Jaroslava Vavrinčíka, Márie Vavrinčíkovej, Jozefa Mikuša, Oľgy Mikušovej,
Vladimíra Závodského a Silvie Kmeťovej, všetci bytom J. Jesenského 2296, Topoľčany,
zastúpených Mgr. Petrom Rybánskym, Farská 46, Nitra, preskúmal podľa ust. § 59 ods. 1
správneho poriadku v celom rozsahu rozhodnutie Mesta Topoľčany č. 2016/Výst. 03125-St.004 zo dňa 1.8.2016, ktorým bola na pozemkoch parc. č. 5040, 5041, 5042 a 5025/1 v
katastrálnom území Topoľčany povolená stavba ,,Obnova bytového domu ul. J. Jesenského
2296/1, 3, 5“ a takto r o z h o d o l :
Podľa ust. § 59 ods. 3 správneho poriadku, pre porušenie ust. ust. § 26, § 32, § 46 a §
47 správneho poriadku a ust. § 58 stavebného zákona z r u š u j e rozhodnutie Mesta
Topoľčany č. 2016/Výst. 03125-St.-004 zo dňa 1.8.2016 a vec vracia Mestu Topoľčany na
nové prejednanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie

Vlastníci bytov v bytovom dome J. Jesenského 2296, Topoľčany, (ďalej len
stavebník), zastúpení spoločnosťou TOMA, s.r.o., so sídlom Gorkého 2019, Topoľčany,
podali dňa 23.5.2016 na Mesto Topoľčany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad
(ďalej len stavebný úrad), žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,, Obnova
bytového domu ul. J. Jesenského 2296/1, 3, 5“ na pozemkoch parc. č. 5040, 5041, 5042
a 5025/1 v katastrálnom území Topoľčany.
Stavebník k žiadosti doložil dokumentáciu, kópiu katastrálnej mapy, listy vlastníctva,
zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov zo dňa 10.3.2016 a vyjadrenia a záväzné stanoviská
dotknutých orgánov.
Stavebný úrad ,,Oznámením“ č. 2016/Výst. 03125-St.-001 zo dňa 30.5.2016 oznámil
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania s tým, že upustil od
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ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníkov konania a dotknuté orgány
upozornil, že námietky a pripomienky môžu uplatniť v lehote 7 pracovných dní od doručenia
oznámenia, pretože na neskoršie podané námietky neprihliadne. V určenej lehote doručili na
stavebný úrad svoje námietky nazvané ,,Odvolanie voči začatiu stavebného povolenia“
účastníci konania Jaroslav Vavrinčík, Oľga Mikušová, Vladimír Závodský a Silvia Kmeťová.
Stavebný úrad listom č. 2016/Výst. 03125-St.-002 zo dňa 8.6.2016 požiadal Okresný
súd Topoľčany o informáciu, či je na súde podaná žaloba vo veci nedodržania vlastníckych
práv vlastníkmi predmetného bytového domu. Okresný súd Topoľčany dňa 13.6.2016
oznámil stavebnému úradu, že v predmetnej veci bola podaná žaloba dňa 30.5.2016.
Na základe oznámenia súdu stavebný úrad rozhodnutím č. 2016/Výst. 03125-St.-003
zo dňa 15.6.2016 konanie vo veci prerušil do právoplatného rozhodnutia súdu.
Dňa 1.8.2016 bolo na stavebný úrad doručené ,,Uznesenie“ Okresného súdu
Topoľčany č. 4C/193-2016-104 zo dňa 7.7.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
27.7.2016, ktorým súd žalobu vlastníkov bytov odmietol.
Jaroslav Vavrinčík, Oľga Mikušová, Vladimír Závodský a Silvia Kmeťová dňa
29.7.2016 doručili na stavebný úrad, po lehote určenej stavebným úradom v oznámení
o začatí stavebného konania, ďalšie námietky.
Rozhodnutím č. 2016/Výst. 03125-St.-004 zo dňa 1.8.2016 stavebný úrad povolil
stavbu ,,Obnova bytového domu ul. J. Jesenského 2296/1, 3, 5“ na pozemkoch parc. č. 5040,
5041, 5042 a 5025/1 v katastrálnom území Topoľčany.
Splnomocnený zástupca stavebníka dňa 11.8.2016 stavebnému úradu oznámil, že
dodávateľom stavby je spoločnosť REVISTAV, s.r.o., Bratislava.
Proti tomuto rozhodnutiu podali v zákonnej lehote spoločné odvolanie Jaroslav
Vavrinčík, Mária Vavrinčíková, Jozef Mikuš, Oľga Mikušová, Vladimír Závodský a Silvia
Kmeťová, všetci bytom J. Jesenského 2296, Topoľčany, zastúpení Mgr. Petrom Rybánskym,
Farská 46, Nitra. Odvolanie zdôvodnili tým, že rozhodnutie nie je vydané v súlade s platnými
právnymi predpismi, nie je odôvodnené v súlade so zákonom, spochybnili oprávnenie
splnomocneného zástupcu podať žiadosť o stavebné povolenie, uviedli, že projektová
dokumentácia bola vypracovaná bez súhlasu vlastníkov bytov, ako aj skutočnosť, že menšine
vlastníkov bytov nebola umožnená realizácia balkónov. Na základe dôvodov odvolania
žiadajú rozhodnutie stavebného úradu zrušiť.
Stavebný úrad listom č. 2016/Výst. 03125-St.-005 zo dňa 17.8.2016 oboznámil
účastníkov konania s obsahom odvolania a vyzval ich, aby sa k nemu vyjadrili v lehote 7
pracovných dní od jeho doručenia. K dôvodom odvolania sa dňa 24.8.2016 vyjadrila väčšina
vlastníkov bytov.
Stavebný úrad listom č. 2016/Výst. 03125-St.-006 zo dňa 17.8.2016 požiadal Okresný
súd Topoľčany o informáciu, či je na súde podaná žaloba vo veci uznesenia a hlasovania
vlastníkov bytov na schôdzi konanej dňa 23.6.2016. Okresný súd Topoľčany dňa 24.8.2016
oznámil stavebnému úradu, že v predmetnej veci bola podaná žaloba dňa 10.8.2016.
Vzhľadom na skutočnosť, že stavebný úrad nerozhodol o odvolaní v zmysle ust. § 57
ods. 1 správneho poriadku, predložil ho v zmysle ust. § 57 ods. 2 správneho poriadku
Okresnému úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky, na odvolacie konanie.
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán
(ďalej len odvolací orgán) preskúmal napadnuté rozhodnutie a spisový materiál vo veci v
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celom rozsahu a zistil také porušenie zákonov a ich vykonávacích predpisov, pre ktoré bolo
potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na nové prejednanie a rozhodnutie.
Podľa ust. § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a
úplne skutočný stav veci a za tým účelom si zaobstarať potrebné podklady pre rozhodnutie.
Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
Napadnuté rozhodnutie bolo vydané v rozpore s ust. § 46 správneho poriadku, podľa
ktorého 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.
Podľa ust. § 58 ods. 1 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie spolu s
dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník
stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a
predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.
Podľa ust. § 17 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania, ich zákonní zástupcovia
a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia.
Podľa ust. § 17 ods. 3 správneho poriadku splnomocnenie na zastupovanie treba
preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice (v
správnom konaní viď. ust. § 22 správnehjo poriadku). Správny orgán môže v nepochybných
prípadoch od preukazu plnomocenstvom upustiť.
Správny poriadok pre zastupovanie na základe plnomocenstva ustanovuje niektoré
formálne požiadavky. Plnomocenstvo je jednostranný právny úkon, ktorým zastúpený
deklaruje správnemu orgánu, kto je oprávnený zastupovať ho v správnom konaní a v akom
rozsahu. Správny poriadok vyžaduje písomnú formu plnomocenstva. Možno ju udeliť aj do
zápisnice. Výslovne sa nevyžaduje osvedčenie podpisu, aj keď v záujme právnej istoty ho
možno odporúčať. Ak určité otázky súvisiace s plnomocenstvom správny poriadok
neupravuje, možno podporne použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 31 až 33b).
Podľa ust. § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ), pri právnom úkone sa
možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ za týmto účelom udelí
plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho
oprávnenia.
Podľa ust. § 31 ods. 1 OZ, ak je potrebné, aby sa právny úkon urobil v písomnej
forme, musí sa plnomocenstvo udeliť písomne. Písomne sa musí plnomocenstvo udeliť aj
vtedy, ak sa netýka len určitého právneho úkonu.
Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že spoločnosť TOMA, s.r.o., so sídlom
Gorkého 2019, Topoľčany, nemá písomné splnomocnenie na podanie žiadosti o stavebné
povolenie v zmysle vyššie citovaných právnych predpisov, čo znamená, že žiadosť o stavebné
povolenie podala neoprávnená osoba.
Podľa ust. § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán
uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri
hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe
ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich
vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
Odôvodnenie plní niekoľko funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o
správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Tým sa napĺňa jedno
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zo základných pravidiel konania - posilňovať dôveru občanov v správnosť rozhodovania, aby
prijaté rozhodnutia fyzické a právnické osoby viedli k dobrovoľnému plneniu povinností (§ 3
ods. 4). Ďalšou funkciou je kontrolná funkcia predovšetkým tých orgánov, ktoré budú
rozhodnutie prípadne preskúmavať. Presvedčivé odôvodnenie môže zamedziť zbytočnému
uplatneniu opravných prostriedkov.
Rozhodnutie nemá všetky náležitosti citovaných ustanovení § 47 správneho poriadku,
výrok rozhodnutia nekorešponduje s jeho odôvodnením, nie sú v ňom uvedené právne
predpisy a ich ustanovenia, na základe ktorých správny orgán rozhodoval. Takéto rozhodnutie
je nezrozumiteľné a nepreskúmateľné.
Podľa ust. § 59 ods. 1 stavebného zákona účastníkmi stavebného konania sú:
a) stavebník,
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a
stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Stavebný zákon osobitne upravuje okruh účastníkov konania, preto sa neuplatňuje ust.
§ 14 zákona správneho poriadku.
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.
Stavebný úrad nedoručil rozhodnutie, ani oznámenie o začatí stavebného konania
účastníkom konania Mestu Topoľčany a projektantovi zákonným spôsobom. Bolo potrebné
doručiť im rozhodnutie tak ako ostatným účastníkom konania a nie dať im ho len na vedomie.
Dokumentáciu vypracoval projektant s odbornou spôsobilosťou, tak ako je ustanovené
v § 45 ods. 4 stavebného zákona.
Podľa ust. § 46 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a
zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant
vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Dokumentácia a jej
technické riešenie spĺňa náležitosti ust. § 43d stavebného zákona.
Žiadosť o stavebné povolenie má náležitosti ust. § 8 a 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Stavebný úrad nie je povinný
skúmať, akým spôsobom bola dokumentácia obstaraná, ale len to, či je vypracovaná
oprávnenou osobou, alebo či spĺňa ust. § 9 citovanej vyhlášky.
V stavebnom konaní sa uplatňuje koncentračná zásada, pokiaľ ide o účastníkov ako aj
dotknuté orgány. To znamená, že v oznámení o začatí konania musí stavebný úrad účastníkov
konania
upozorniť a určiť termín, po uplynutí ktorého sa na vznesené námietky a
pripomienky už neprihliada. Účastníci konania a dotknuté orgány boli na túto skutočnosť
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v oznámení o začatí stavebného konania upozornení, mohli sa k podkladom rozhodnutia včas
vyjadriť a tak chrániť svoje práva a právom chránené záujmy. Stavebný úrad preto nemohol
prihliadnuť na neskoršie uplatnené námietky, nemusel sa nimi v odôvodnení rozhodnutia
zvlášť zaoberať, pretože mu to neumožňuje stavebný zákon. Súhlas účastníkov konania k
povoleniu stavby sa nevyžaduje. Účastníci konania boli o začatí konania upovedomení
a mohli v konaní účinne chrániť svoje práva a právom chránené záujmy.
Vo veci neodsúhlasenia realizácie balkónov pre odvolateľov je potrebné uviesť, že títo
sa môžu v tejto veci kedykoľvek obrátiť na súd, ktorý môže ich realizáciu povoliť.
Vzhľadom na skutočnosť, že vo veci bola opätovne podaná žaloba na súd ,,na
rozhodnutie o neprijatí uznesení písomného hlasovania vlastníkov bytov konanej dňa
23.6.2016“ stavebný úrad konanie vo veci preruší a vyčká na právoplatné rozhodnutie súdu.
Odvolací orgán, za daného stavu a na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Toto rozhodnutie je vo svojom inštančnom postupe konečné, a preto sa nemožno proti
nemu ďalej odvolať v zmysle ust. § 59 ods. 4 správneho poriadku. Podľa Prvej hlavy Tretej
časti Správneho súdneho poriadku nie je preskúmateľné príslušným súdom.

Ing. Erich Borčin
vedúci odboru
Doručí sa :
Verejnou vyhláškou sa rozhodnutie doručí vlastníkom bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome súp. č. 2296/1, 3, 5 a súp č. 2296/7 a 9, Ing. Ing. Eduardovi Luščoňoviprojektantovi a Mestu Topoľčany.
1.Mesto Topoľčany, úradná tabuľa
2.Mesto Topoľčany, internetová stránka
3.Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, úradná tabuľa
4.Okresný úrad Nitra, internetová stránka
Vyvesené dňa: .......................................... Zvesené dňa: ..................................
.................................................................. .........................................................
Pečiatka, podpis

Pečiatka, podpis

Na vedomie:
1. Mesto Topoľčany+ spisový materiál po právoplatnosti rozhodnutia
2.Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky a/a
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