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

OU-NR-OVBP2-2017/008183-002

v Nitre dňa 23.03.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec: Odvolanie navrhovateľa spoločnosti Termálny svet, IČO: 44 138 156, so sídlom
Námestie slobody č. 1016/022 01 Čadca, proti rozhodnutiu Obce Plavé Vozokany, ktorým
bolo zastavené konanie o umiestnení stavby– rozhodnutie o odvolaní

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán
podľa ust. § 58 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
„správny poriadok“) a ust. § 118 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov na základe odvolania
spoločnosti Termálny svet, IČO: 44 138 156, so sídlom Námestie slobody č. 1016/022 01
Čadca, podľa § 59 správneho poriadku preskúmal v celom rozsahu rozhodnutie Obce Plavé
Vozokany č. 558/2015-Buch zo dňa 30.09.2016, ktorým bolo zastavené konanie o umiestnení
stavby: „Plavé Vozokany – Inžinierske siete“, na pozemkoch parc. č. 2494/3, 2494/6, 2494/7,
2494/8, 2494/9, 2494/182, 2494/183, 2494/184, 2494/185, 2494/186, 2494/187, 2494/192 a
2494/193, katastrálne územie Plavé Vozokany, navrhovateľovi spoločnosti Termálny svet,
IČO: 44 138 156, so sídlom Námestie slobody č. 1016/022 01 Čadca a takto

rozhodol :
Podľa ust. § 59 ods. 3 správneho poriadku rozhodnutie Obce Plavé Vozokany zrušuje a vec
vracia Obci Plavé Vozokany na nové prejednanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie
Dňa 25.08.2015 podala spoločnosť Termálny svet, s.r.o., IČO: 44 138 156, so sídlom
Námestie Slobody č. 1016, 022 01 Čadca, zastúpená konateľom spoločnosti Vladimírom
Borákom (ďalej „navrhovateľ“) na Obec Plavé Vozokany, ako príslušný stavebný úrad (ďalej
„stavebný úrad“) návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Inžinierske siete“, na
pozemkoch parc. č. 2494/3, 2494/6, 2494/7, 2494/8, 2494/9, 2494/182, 2494/183, 2494/184,
2494/185, 2494/186, 2494/187, 2494/192 a 2494/193, katastrálne územie Plavé Vozokany.
K návrhu navrhovateľ pripojil kópiu katastrálnej mapy, listy vlastníctva č. 232 a 1949,
doklad o zaplatení správneho poplatku, súhlas vlastníčky pozemkov, na ktorých má byť
stavba umiestnená, vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré však nie sú originály a projektovú
dokumentáciu pre územné konanie.
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Stavebný úrad listom č. 558/2015-Buch zo dňa 25.09.2015 oznámil začatie konania
o umiestnení stavby a nariadil ústne pojednávanie. Súčasne upozornil účastníkov konania, že
svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa
na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak dotknutý orgán
štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica č. 558/2015-Buch zo dňa 03.11.2015.
Písomne do zápisnice sa vyjadrili nasledovní účastníci konania a dotknuté orgány:
p. Boďo uviedol že: „Pokiaľ nebude dodržiavať to, čo bolo schválené v predchádzajúcom
období za spol. HBM Invest nesúhlasíme s momentálnym koncepčným riešením danej
lokality. Žiadame, aby pokračoval v tom, čo začal v minulosti. Korešp. Adresa HNM Invest
s.r.o., P.O.BOX 87, 820 16 Bratislava 216“
p. Kováč Eduard: „Nesúhlasíme s pokračovaním v tom, čo teraz začal. Žiadame, aby
pokračoval v tom, čo začal.“
p. Jozef Vasil: „Na základe oboznámenia s projektom žiadame o poskytnutie lehoty min. 30
dní na doručenie stanoviska.“
p. Dana Lužná: „detto + potrebujeme poskytnutie projektovej dokumentácie“.
Stavebný úrad si listom č. 558/2015-Buch zo dňa 25.11.2015 vyžiadal stanovisko od
Okresného riaditeľstva policajného zboru v Leviciach, Odbor kriminálnej polície Levice, so
sídlom Ľ. Štúra č. 51, 934 03 Levice,(ďalej len ORPZ Levice, OKP), pretože má vedomosť
o tom, že v súvislosti s územím, na ktorom má byť umiestnená predmetná stavba spoločnosti
Termálny svet, s.r.o. ORPZ Levice, OKP sa vedie konanie, ktoré môže mať podstatný vplyv
na postup a rozhodovanie stavebného úradu, a preto žiada o poskytnutie stanoviska, či je
možné v uvedenom konaní pokračovať a o uvedenom území konať a rozhodovať a či sa vedie
akékoľvek trestné stíhanie v súvislosti s predmetnou spoločnosťou, na základe ktorého je
potrebné konanie prerušiť.
Totožné stanovisko si stavebný úrad listom č. 558/2015-Buch zo dňa 25.11.2015
vyžiadal od Okresnej prokuratúry Levice, so sídlom Šafárikova č. 7, 934 01 Levice.
Na základe sťažnosti podanej navrhovateľom na Okresný úrad Nitra, odbor výstavby
a bytovej politiky, kontrolná skupina prešetrila postup stavebného úradu, z ktorého bola
spísaná zápisnica č. OU-NR.OVBP2-2015/045431-004, sť. č. 77/2015 zo dňa 08.12.2015. Na
základe zistených skutočností nebolo v konaní stavebného úradu zistené porušenie zákonov
a ich vykonávajúcich predpisov, preto kontrolná skupina konštatovala, že sťažnosť je
neopodstatnená.
Okresná prokuratúra Levice listom č. Ei 10/15/4402-2 zo dňa 07.12.2015 vyzvala
stavebný úrad na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácií.
Stavebný úrad následne listom č. 558/2015-Buch zo dňa 16.12.2015 doplnil žiadosť
o požadované náležitosti.
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Levice, oddelenie kriminálne polície, listom č.
ORP-412/1-VYS-LV-2015 zo dňa 15.12.2015 zaslalo stavebnému úradu požadované
stanovisko, kde bolo uvedené, že je na posúdení stavebného úradu, či bude konanie
prebiehajúce na ORPZ Levice, OKP, brať ako predbežnú otázku, teda či táto predbežná
otázka tvorí prekážku v konaní o vydaní územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej
stavby.
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Okresná prokuratúra Levice rozhodnutím č. Ei 10/15/4402-4 zo dňa 04.01.2016
nevyhovela žiadosti stavebného úradu.
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, so sídlom ul. Dopravná č. 14, 934 03
Levice, listom č. OU-LV-PLO-2016/001804-001 zo dňa 12.01.2016 oznámil stavebnému
úradu stratu platnosti rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy č. P 2009/00170 zo dňa
19.10.2009, právoplatného dňa 06.11.2009, ktorým bola odňatá poľnohospodárska pôda
v katastrálnom území Plavé Vozokany parc. reg. C-KN č. 2494/2 – druh pozemku orná pôda
– časť o výmere 13 9709 m2 (novovytvorená parcela v zmysle GP č. 132/2008 – parc. reg. CKN č. 2497/3) za účelom výstavby „obytnej zóny“ v katastrálnom území Plavé Vozokany.
Z dôvodu, že odňatá pôda nebola použitá na výstavbu „obytnej zóny“ v katastrálnom území
Plavé Vozokany do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia, toto rozhodnutie o odňatí
stratilo platnosť ku dňu 06.11.2014. Preto žiadajú Okresný úrad Levice, katastrálny odbor
o vykonanie zápisu zmeny druhov pozemkov z ostatnej plochy na ornú pôdu.
Táto zmena sa týka aj všetkých pozemkoch, na ktorých má byť umiestnená predmetná
stavba.
Stavebný úrad listom č. 558/2015-Buch zo dňa 12.01.2016 vyzval navrhovateľa, aby
v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy predložil stavebnému úradu právoplatné
rozhodnutie „Krajského pozemkového úradu v Nitre“ na pozemky touto investíciou dotknuté,
stanovisko Okresného úradu Levice, pozemkový a lesný odbor k predmetnej investícii
a stanoviská účastníkov konania podľa zápisnici z ústneho pojednávania zo dňa 03.11.2015.
Súčasne ho upovedomil, že ak požadované doklady nepredloží, stavebný úrad konanie
zastaví.
Stavebný úrad rozhodnutím č. 558/2015-Buch zo dňa 12.01.2016 vyzval navrhovateľa
na doplnenie návrhu o náležitosti totožné vo výzve č. 558/2015-Buch zo dňa 12.01.2016
a súčasne prerušil konanie na 30 dní.
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, so
sídlom Štefánikova 69, 949 01 Nitra, listom č. OU-NR-OOP4-2016/008281 zo dňa
29.01.2016 sa vyjadril k územnému konaniu, kde uviedol, že: „Z dokumentácie pre územné
rozhodnutie vyplýva, že predmetom riešenia je výstavba inžinierskych sietí v obci Plavé
Vozokany, na pozemkoch parc. č. 2494/3, 6, 7, 8, 9, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 192, 193
registra C-KN a E-KN v k.ú. Plavé Vozokany. V tejto súvislosti podotýka, že uvedené
rozvojové lokality boli zo strany orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy odsúhlasované
v kontexte s rozvojom kúpeľníctva v obci Plavé Vozokany. V takomto duchu a rozsahu bol
koncipovaný územný plán obce. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ Obec Plavé Vozokany
nepreukáže, že rozvoj obce je v súlade so schváleným ÚPO a že doteraz odňatá
poľnohospodárska pôda sa využíva na stanovený účel v celom rozsahu odňatia, tak tunajší
odbor nesúhlasí s pokračovaním územného konania vo veci budovania inžinierskych sietí na
vyššie uvedených parcelách. Ďalej trvá na tom, že pokiaľ nebude vybudovaný vrt, ktorý je
prvým predpokladom naplnenia zámeru schváleného územného plánu, tak nesúhlasí so
žiadnym ďalším záberom poľnohospodárskej pôdy a ÚPO Plavé Vozokany žiada prepracovať
v celom rozsahu.“
Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, sa listom č. OU-LV-PLO2016/002693-003 zo dňa 16.02.2016 vyjadril k projektovej dokumentácii, kde uviedol, že na
základe vyjadrenia Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov, č. OU-NROOP4-2016/008281 zo dňa 29.01.2016 a z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy tunajší
odbor taktiež nesúhlasí s pokračovaním územného konania vo veci budovania inžinierskych
sietí na predmetných parcelách.
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Okresná prokuratúra Levice, so sídlom Šafárikova ul. č. 7, 934 01 Levice ,1 si listom
č. Pd 23/16/4402-5 zo dňa 11.03.2016 vyžiadala kompletný spisový materiál týkajúci sa
predmetného územného konania s vyjadrením sa k predmetnej veci.
Stavebný úrad listom č. D2016/00293-02 zo dňa 24.03.2016 predložil požadovaný
spisový materiál spolu s vyjadrením sa ku konaniu na Okresnú prokuratúru Levice.
LINEKO SLOVENSKO, s.r.o., IČO: 31639593, so sídlom Kynceľová č. 10, 974 11
Banská Bystrica, v zastúpení CK CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 47 851 899, so sídlom
Rozmarínová č. 11, 945 05 Komárno, sa vyjadrilo k predmetnej stavbe.
Stavebný úrad listom č. 558/2015-Buch zo dňa 30.03.2016 vyzval navrhovateľa, aby
v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy doplnil podanie o právoplatné stavebné
povolenie, resp. právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu: „termálny vrt“ vydané
príslušným správnym orgánom, v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra, odboru
opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, č.j. OU-NR-OOP4-2016/008281 zo dňa
29.01.2016 a v zmysle stanoviska Okresného úradu Levice, pozemkový a lesný odbor, č.j.
OU.LV-PLO-2016/002693-003 zo dňa 16.02.2016. Súčasne ho upovedomil, že ak
požadované doklady nepredloží, stavebný úrad konanie zastaví.
Stavebný úrad rozhodnutím č. 558/2015-Buch zo dňa 30.03.2016 vyzval navrhovateľa
na doplnenie návrhu o náležitosti uvedené vo výzve č. 558/2015-Buch zo dňa 30.03.2016
a súčasne prerušil konanie na 30 dní.
Okresná prokuratúra Levice si listom č. Pd 23/16/4402 -10 zo dňa 01.04.2016
opätovne vyžiadala spisový materiál a vyjadrenie sa k predmetnému konaniu.
Navrhovateľ listom zo dňa 08.04.2016 podal na stavebný úrad „žiadosť o riešenie
rozporu stanovísk dotknutého orgánu a účastníka konania“, kde uviedol, že nesúhlasí so
stanoviskom Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov, referátu
pôdohospodárstva č. OU-NR-OOP4-2016/008281 zo dňa 29.01.2016 a Okresného úradu
Levice č. OU-LV-PLO-2016/005047-003 zo dňa 23.03.2016, nakoľko obsah predmetných
stanovísk je v rozpore s predloženou žiadosťou o vydanie územného rozhodnutia na stavbu
„Inžinierske siete“ ako aj v rozpore s platným Územným plánom obce Plavé Vozokany –
Zmeny a doplnky č. 01/2008, pričom sa opiera o ust. § 140b ods. 5 stavebného zákona.
Stavebný úrad listom č. 558/2015-Buch zo dňa 25.04.2016 zaslal na základe
telefonického dohovoru doručenky Okresnej prokuratúre Levice.
Okresná prokuratúra Levice listom č. Pd 23/16/4402-20 zo dňa 03.05.2016 vrátila
doručenky stavebnému úradu späť.
Stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 58/2015-Buch zo dňa 30.05.2016, ktorým prerušil
konanie o umiestnení stavby: „Plavé Vozokany – Inžinierske siete“ do doby doručenia
vyžiadaných stanovísk dotknutých orgánov k obsahu námietky navrhovateľa smerujúcej proti
obsahu záväzného stanoviska Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov, referát
pôdohospodárstva, č. OU-NR-OOP4-2016/008281 zo dňa 29.01.2016, a záväzného
stanoviska Okresného úradu Levice, pozemkový a lesný odbor č. OU-LV-PLO-2016/002693003 zo dňa 16.02.2016, v zmysle žiadosti navrhovateľa.
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, listom
č. OU-NR-OOP4-2016/027885 zo dňa 23.06.2016 zaslal na stavebný úrad svoje stanovisko,
kde uviedol, že trvá na svojom vyjadrení č. OU-NR-OOP4-2016/008281 zo dňa 29.01.2016.
Súčasne uviedol, že pokiaľ stavebný úrad nepreukáže, že rozvoj obce je v súlade so
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schváleným územným plánom obce a doteraz odňatá poľnohospodárska pôda sa využíva na
stanovený účel v celom rozsahu odňatia, tak nesúhlasí s pokračovaním územného konania vo
veci budovania inžinierskych sietí na predmetných pozemkoch. Ďalej trvá na tom, že pokiaľ
nebude vybudovaný vrt, ktorý je prvým predpokladom naplnenia zámeru schváleného
územného plánu, tak nesúhlasí so žiadnym ďalším záberom poľnohospodárskej pôdy
a územný plán obce Plavé Vozokany žiada prepracovať v celom rozsahu.
Následne listom č. OU-NR-OOP4-2016/028335 zo dňa 27.06.2016 zaslal totožné
vyjadrenie navrhovateľovi.
Stavebný úrad listom č. 558/2015-Buch zo dňa 08.08.2016 zaslal na Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyžiadanie stanoviska v zmysle ust.
§ 140 ods. 5 stavebného zákona, v ktorom žiada o potvrdenie alebo zmenu záväzného
stanoviska dotknutých orgánov Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov,
referát pôdohospodárstva a Okresného úradu Levice, pozemkový a lesný odbor.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky listom č.
3133/2016-430 zo dňa 19.09.2016 potvrdilo stanovisko Okresného úradu Nitra, odbor
opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva č. OU-NR-OOP4-2016/008281 zo dňa
29.01.2016.
Stavebný úrad vydal dňa 30.09.2016 rozhodnutie č. 558/2015-Buch, ktorým zastavil
konanie o umiestnení stavby: „Plavé Vozokany – Inžinierske siete“
podľa ust. § 35 ods.
2 stavebného zákona.
Proti vyššie citovanému rozhodnutiu stavebného úradu podal navrhovateľ v zákonom
stanovenej lehote dňa 27.10.2016 odvolanie kde uviedol procesné pochybenie stavebného
úradu a to prieťahy v konaní, neupovedomenie navrhovateľa o vyžiadaní stanovísk, nesúhlas
so stanoviskom Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov, referát
pôdohospodárstva, č. OU-NR-OOP4-2016/008281 zo dňa 29.01.2016, na ktorý je podaná
žaloba na súde. Súčasne uvádza, že stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky č. 3133/2016-430 zo dňa 19.09.2016 je z jeho pohľadu v tomto
momente nepreskúmateľné, nakoľko s jeho celým obsahom doposiaľ nebol oboznámený
a súčasne vyslovuje predpoklad, že je pravdepodobné, že pre tento účel neboli danej inštitúcii
predložené relevantné dokumenty, t.j. platný Územný plán Obce Plavé Vozokany. Keďže
fotokópia tohto vyjadrenia nebola prílohou rozhodnutia, navrhovateľ si vyžiadal od
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vysvetlenie vyjadrenia
a predložil mu platný Územný plán Obce Plavé Vozokany, a ďalšiu dokumentáciu s vecou
súvisiacu a príslušné vysvetlenia.
Stavebný úrad listom č. 558/2015-Buch. zo dňa 14.11.2016 upovedomil účastníkov
konania o podanom odvolaní vo forme verejnej vyhlášky a súčasne ich vyzval, aby sa
v lehote do 7 pracovných dní odo dňa jeho doručenia k podanému odvolaniu vyjadrili.
Dňa 21.11.2016 podal odvolateľ odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení konania –
doplnenie na základe nahliadnutia do spisového materiálu dňa 09.11.2016.
Stavebný úrad o odvolaní nerozhodol sám, preto odvolanie spolu s kompletným
spisovým materiálom v súlade s ust. § 57 ods. 2 správneho poriadku postúpil listom č.
558/2015-Buch. Zo dňa 23.01.2017 Okresnému úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej
politiky, (ďalej len odvolací orgán) ako príslušnému odvolaciemu orgánu, ktorému bol
doručený dňa 25.01.2017.
Odvolací orgán v konaní podľa ust. § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal
napadnuté rozhodnutie a spisový materiál vo veci v celom rozsahu a v postupe
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prvostupňového správneho orgánu zistil nedostatky zakladajúce dôvod na zrušenie vydaného
rozhodnutia v zmysle ust. § 59 ods. 3 správneho poriadku a jeho vrátenie 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
konania, 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.
Podľa ust. § 3 ods. 5 správneho poriadku, rozhodnutie správnych orgánov musí
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú na 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 doklady 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.
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. § 47 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie musí obsahovať výrok,
odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým
účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.
Podľa ust. § 47 ods. 2 správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s
uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie
o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania
povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než
ustanovuje osobitný zákon.
Výrok je najdôležitejšou časťou rozhodnutia, pretože obsahuje rozhodnutie vo veci,
ktorá musí byť jednoznačne špecifikovaná. Iba vo výroku rozhodnutia možno vysloviť vznik,
zmenu alebo zánik individuálneho právneho vzťahu, ktorým sa zakladajú práva, určujú
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povinnosti, prípadne menia právne vzťahy. V tejto časti rozhodnutia sa tiež autoritatívne
deklarujú určité právne stavy.
Výrok musí byť formulovaný presne, určito, stručne a musí úplne vyjadrovať
vyriešenie veci, ktorá je predmetom správneho konania. Z výroku musí byť predovšetkým
zrejmé, čo bolo predmetom rozhodovania, na základe akého právneho predpisu a ktorého
ustanovenia správny orgán rozhodol.
Rozhodnutie vo veci nie je vypracované v súlade s ust. § 47 ods. 3 správneho
poriadku, nakoľko nie je dostatočne odôvodnené, stavebný úrad sa nedostatočne vysporiadal s
námietkami vznesenými v konaní. Odôvodnenie rozhodnutia nekorešponduje s jeho výrokom
a podkladmi.
Podľa ust. § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa
na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.
Podľa ust. § 35 ods. 1 stavebného zákona územné konanie sa začína na písomný návrh
účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží
dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou
oprávnenou osobou (ust. § 45 ods. 4), a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V
návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorí prichádzajú do úvahy ako
účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.
Odvolací orgán konštatuje, že vo výroku preskúmavaného rozhodnutia prvostupňový
správny orgán uvádza, že zastavuje konanie podľa ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona. V časti
odôvodnenie tohto rozhodnutia však stavebný úrad neodcitoval ustanovenie § 35 ods. 2
stavebného zákona, na základe ktorého konanie zastavil, a preto nie je možné považovať
preskúmavané rozhodnutie za odôvodnené v súlade so zákonom. Navyše odvolací orgán
konštatuje že novelou stavebného zákona platnou od 01.01.2015 sa ustanovenie § 35 ods.
2 zmenilo.
Ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona s účinnosťou od 01.01.2015 znie: Kópiu žiadosti o
začatie územného konania o umiestnení stavby a územného konania o využití územia, ktoré
sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie
konanie podľa osobitného predpisu, bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej
úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné,
zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Zverejnenie musí stavebný úrad zabezpečiť
odo dňa začatia územného konania o umiestnení stavby alebo územného konania o využití
územia až do jeho právoplatného ukončenia. Zverejnenie musí obsahovať okrem kópie
žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby alebo územného konania o využití
územia bez jej príloh aj údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v
zisťovacom konaní a záverečného stanoviska na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak
bolo ohľadom územia vydané.
Teda preskúmavané rozhodnutie je vo svojej výrokovej časti nesprávne.
Poslednou novelou stavebného zákona sa odsek 2 ust. § 35 stavebného zákona posunul a je
označený ako ust. § 35 ods. 3 stavebného zákona.
Podľa ust. § 35 ods. 3 stavebného zákona ak predložený návrh neposkytuje
dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia
v území (§ 32), najmä vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa,
aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní
ho, že inak územné konanie zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie
územného rozhodnutia požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné
konanie zastaví.
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
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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. § 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.
Podľa ust. § 37 ods. 4 stavebného zákona ak stavebný úrad po posúdení návrhu podľa
odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi
podľa odseku 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými
požiadavkami alebo s predpismi uvedenými v odseku 2, návrh zamietne.
Z predloženého spisového materiálu nie je zrejmé, či stavebný úrad skúmal súlad
stavby s územným plánom Obce Plavé Vozokany, a preto toto posúdenie musí stavebný úrad
vykonať v novom konaní.
Na základe vyššie citovaného ustanovenia § 37 ods. 4 stavebného zákona je zrejmé, že
stavebný úrad nemal predmetné konanie začať, resp. vydať oznámenie o začatí konania
o umiestnení stavby, ale vyzvať navrhovateľa na doplnenie potrebných náležitosti, určiť mu
primeranú lehotu na doplnenie návrhu a v prípade, ak navrhovateľ návrh nedoplní, návrh na
vydanie umiestnenia navrhovanej stavby zamietnúť.
Podľa ust. § 3 ods. 6 správneho poriadku správne orgány sú povinné na úradnej tabuli
správneho orgánu, na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným vhodným
spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení
konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje
osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov
konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná
verejnosti.
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. § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení
líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým
počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a
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o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom
územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania
verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
Pod pojmom účastník, ktorý nie je správnemu orgánu známy, rozumieme osobu, ktorá
má určitý konkrétny právny vzťah k prerokúvanej veci, správny orgán o jej existencii vie,
avšak nepozná žiadne identifikačné znaky tejto osoby. Naproti tomu účastníkom konania,
ktorého pobyt nie je známy, je taký účastník, ktorý je v správnom konaní identifikovaný,
avšak napriek vykonanému prešetreniu sa nepodarilo zistiť miesto jeho pobytu.
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. Napríklad Mesto Nitra používa obvykle
na doručenie verejnej vyhlášky internetovú stránku a úradnú tabuľu.
Ako forma doručenia sa využíva verejná vyhláška v prípadoch, o ktorých tak
ustanovuje osobitný predpis. Ide najmä o prípady s veľkým počtom účastníkov konania. V
týchto prípadoch by doručenie do vlastných rúk bolo často technicky náročné, ekonomicky
nákladné a konečný efekt by nemusel zodpovedať vynaloženému úsiliu.
Napríklad podľa stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení líniovej
stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom
účastníkov, ako aj územného konania o využití územia, ak sa týka rozsiahleho územia,
stavebný úrad účastníkom územného konania oznámi verejnou vyhláškou. Obdobným
spôsobom sa oznamuje vydanie stavebného povolenia v prípadoch uvedených v
predchádzajúcej vete, ako aj rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti. V týchto prípadoch sa za
deň doručenia rozhodnutia považuje 15. deň po dni vyvesenia vyhlášky.
Stavebný úrad nepostupoval pri doručovaní písomností správne, keďže doručoval
formou verejnej vyhlášky aj jednotlivo účastníkom konaní uvedených v návrhu na vydanie
územného rozhodnutia. Keďže sa v tomto prípade jedná o líniovú stavbu, stavebný úrad mal
písomnosti doručovať formou verejnej vyhlášky podľa vyššie uvedených ustanoveniach
správneho poriadku.
Aj napriek tomu, že stavebný úrad nesprávne doručoval rozhodnutie účastníkom
konanie jednotlivo a nie formou verejnej vyhlášky, odvolací orgán im rozhodnutie o odvolaní
zašle taktiež jednotlivo z dôvodu, aby boli o rozhodnutí o odvolaní vyrozumení,
Ďalej odvolací orgán zistil, že stavebný úrad nesprávne vyznačil dátum zvesenia
verejnej vyhlášky, ktorá musí byť vyvesená po dobu 15 dní.
Z rozhodnutia o zastavení konania formou verejnej vyhlášky nie je zrejmé, komu sa
doručuje, je v nej len uvedené, že bola vyvesená na úradnej tabuli v obci Plavé Vozokany.
V rozhodnutí o prerušení konania č. 558/2015-Buch zo dňa 30.05.2016 nie je zrejmé,
kde bola verejná vyhláška vyvesená, resp. zvesená.
Odvolací orgán zistil, že stavebný úrad má zriadenú internetovú stránku, a preto mala
byť táto verejná vyhláška vyvesená
aj na internetovej stránke obce
http://www.obecplavevozokany.sk/elektronicka-uradna-tabula.
Ďalej odvolací orgán zistil, že stavebný úrad upovedomil účastníkov konania formou
verejnej vyhlášky č. 558/2015-Buch zo dňa 14.11.2016, avšak odvolaciemu orgánu nebol
predložený originál tohto listu, teda nie je na ňom vyznačená pečiatka obce ani podpis
starostu a nie je na ňom vyznačené ani vyvesenie a zvesenie verejnej vyhlášky.
Taktiež na oznámení o začatí konania o umiestnení stavby a nariadení ústneho
pojednávania č. 558/2015-Buch zo dňa 25.09.2015 nie je na verejnej vyhláške vyznačený
dátum vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.
Odvolací orgán týmto upozorňuje stavebný úrad, že na odvolacie konanie sa predkladá
kompletný spisový materiál s originálnymi písomnosťami.
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Námietky odvolateľa sa týkajú procesného pochybenia stavebného úradu, a preto sa
nimi musí stavebný úrad v novom konaní zaoberať, v novom rozhodnutí sa nimi vysporiadať
a vyhovieť im, resp. ich vo výroku rozhodnutia zamietnuť a v časti odôvodnenie presne
citovať ustanovenia príslušných zákonom, na základe ktorých ich stavebný úrad zamietol.
Odvolací orgán za daného stavu a na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Podľa ust. § 59 ods. 4 správneho poriadku proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu
o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať. Je vo svojom inštančnom postupe konečné. Toto
rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa Prvej hlavy Tretej časti Správneho
súdneho poriadku.

Ing. Erich Borčin
vedúci odboru

Doručí sa:
Verejnou vyhláškou sa rozhodnutie doručí navrhovateľovi, projektantom, vlastníkom
pozemkov na ktorých sa stavba umiestňuje, vlastníkom najbližších stavieb a susedných
pozemkov.
1. Obec Plavé Vozokany, úradná tabuľa
2. Obec Plavé Vozokany, internetová stránka www.obecplavevozokany.sk
3. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, úradná tabuľa
4. Okresný úrad Nitra, internetová stránka
Na vedomie:
5. Termálny svet, s.sr.o., Námestie Slobody 1016, 022 01 Čadca
6. Ružena Straňavská, Chalúpkova – u Hluška 158/22, 022 04 Čadca
7. Alžbeta Bernáthová, Slovanská 45/29, 935 21 Tlmače
8. Gabriel Bernáth Slovanská 29, 935 21 Tlmače – Lipník
9. Stanislav Trnka, 935 69 Plavé Vozokany 65
10. Monika Trnková, SNP 21, 935 41 Tekovské Lužany
11. Roman Trnka, 935 69 Plavé Vozokany 65
12. Katarína Buchlovičová, 935 69 Plavé Vozokany 139
13. Irena Morávková, 935 69 Plavé Vozokany 139
14. Ing. Igor Štarke, Moyzesova 1519/35, 934 01 Levice
15. Pavol Buchlovič, Kpt. Nálepku 2470/19, 934 01 Levice
16. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava
17. Ing. Peter Smolka, 935 69 Plavé Vozokany 237
18. Štefan Buchlovič, 935 27 Podlužany 176
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19. Alžbeta Sádlerová, Rakytovská cesta 99, 974 01 Banská Bystrica
20. Roman Náhlovský, Tatranská 6387/58, 974 01 Banská Bystrica
21. Jolana Sádovská, Na lúkach 8, 934 01 Levice
22. Milan Kováč, 935 69 Plavé Vozokany 55
23. Eduard Kováč, 935 69 Plavé Vozokany 314
24. MIKROVRT, s.r.o., Sládkovičova 67, 980 41 Leopoldov
25. Ján Laco, Mníchova Lehota 402, 913 21 Trenčín
26. NIVELA GROUP, a.s., Zochova 26, 900 01 Modra
27. Borák, s.r.o., Námestie Slobody 1016, 022 01 Čadca
28. HOLLMEX, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice
29. HOLL Agro, s.r.o., Kyjevská 17, 934 05 Levice
30. Jozef Vasil, Pieninská 21, 974 01 Banská Bystrica
31. Ing. Rudolf Lindorský, 664 05 Tvarožná 12
32. ELITECH, s.r.o., Levická cesta 4, 935 21 Tlmače
33. Jana Kuľhová, Koperníkova 62, 920 64 Hlohovec
34. Radomír Sečány, 920 64 Kľačany 341
35. Eva Sečányová, 920 64 Kľačany 341
36. AQUAVIA, s.r.o., Obežná 4, 821 02 Bratislava
37. Pavel Fazekaš, K. Marxa 14, 934 01 Levice
38. Euroklíma, s.r.o., Cabajská 867, 951 17 Cabaj – Čápor
39. Mgr. Eva Said, Dukelských hrdinov 789/6, 022 01 Čadca
40. Peter Lužný, Saratovská 2862/7, 841 02 Bratislava – Dúbravka
41. Dana Lužná, Saratovská 2862/7, 841 02 Bratislava – Dúbravka
42. Obec Plavé Vozokany, 935 69 Plavé Vozokany 115– so spisom po právoplatnosti
rozhodnutia
43. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky – a/a

Vyvesené dňa: ..........................................

Zvesené dňa: ..................................

..................................................................

.......................................................

Pečiatka, podpis

Pečiatka, podpis
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