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

OU-NR-OVBP2-2017/027127-10

v Nitre dňa 25.08.2017

Vec: Žiadosť o stavebné povolenie

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad (ďalej „stavebný úrad“) v zmysle ust. § 117b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), po
preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie v zmysle ust. § 62 stavebného zákona, podanej
spoločnosťou Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava,
IČO: 48 302 392, zast. splnomocneným zástupcom spoločnosťou IDO HUTNÝ PROJEKT
a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 35 722 371 (ďalej
„stavebník“), vydáva v zmysle ust. § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej
„správny poriadok“) a ust. § 66 stavebného zákona rozhodnutie, ktorým p o v o ľ u j e stavbu
,,Automotive Nitra project, E1 Budovy“ v rozsahu stavebných objektov:

SO 810 Administratívna budova / Administration building
SO 811 Most pre peších / Pedestrian bridge
SO 812 Hlavná brána / Main gate (ďalej „stavba“).
Miesto stavby: Strategický park Nitra
Katastrálne územie: Dražovce, Lužianky
Druh a účel povoľovanej stavby: priemyselná stavba
Charakter stavby: trvalá
Stavba je umiestnená na pozemkoch:
SO 810 Administratívna budova:
parcely register „C“: 2770, 2771, 2772, 2773, 2746,
parcela register „C“: 2774/2 = parcela register „C“: 2774,
evidované na LV 3330, k.ú. Lužianky;
parcela register „C“: 520/313 = parcela register „E“: 577/4,
parcela register „C“: 520/314 = parcela register „E“: 578,
parcela register „C“: 520/554 = parcela register „E“: 583,
parcela register „C“: 520/555 = parcela register „E“: 584,
parcela register „C“: 520/315 = parcela register „E“: 589,
parcela register „C“: 520/316 = parcela register „E“: 590,
parcela register „C“: 520/317 = parcela register „E“: 595,
parcela register „C“: 520/318 = parcela register „E“: 596,
parcela register „C“: 3024/2 = parcela register „E“: 3024,
evidované na LV 3089, k.ú.Dražovce
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SO 811 Most pre peších
parcely register „C“: 2770, 2771, 2772, 2773, 2776,
parcela register „C“: 2774/2 = parcela register „C“: 2774,
evidované na LV 3330, k.ú. Lužianky;
parcela register „C“: 520/320 = parcela register „E“: 602,
parcela register „C“: 520/321 = parcela register „E“: 603/1,
parcela register „C“: 3024/2 = parcela register „E“: 3024,
evidované na LV 3089, k.ú. Dražovce
SO 812 Hlavná brána
parcela register „C“: 520/305 = parcela register „E“: 572/2,
parcela register „C“: 520/310 = parcela register „E“: 577/1,
parcela register „C“: 520/311 = parcela register „E“: 577/2,
parcela register „C“: 520/312 = parcela register „E“: 577/3,
parcela register „C“: 520/313 = parcela register „E“: 577/4,
evidované na LV 3089, k.ú. Dražovce,
ku všetkým vyššie uvedeným parcelám má stavebník iné právo podľa ust. § 139 ods. 1
stavebného zákona na základe zmluvy o budúcich zmluvách a dodatku k budúcim zmluvám
uzatvorenými medzi spoločnosťou MH Invest, s.r.o., a stavebníkom.
Projektant stavby: IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04
Bratislava: Ing. arch. Ján Šoltés - projektant
Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky
Základné údaje o stavbe:
Stavebný objekt SO 810 Administratívna budova sa nachádza v strede areálu závodu.
Je hlavným administratívnym objektom za bránou do závodu Jaguar Land Rover, poskytuje
osobné vybavenie pre zamestnancov, ako aj individuálne a multifunkčné priestory pre
prestížnych návštevníkov závodu. Západnou stranou je Administratívna budova napojená na
objekt SO 403 – Sklad rozpracovaných kusov, s ktorou je prepojená spojovacou chodbou
s niekoľkými dvernými otvormi. Pokračovaním tejto chodby pozdĺž SO 403 smerom na juh
a sever je SO 811 Most pre peších. Na sever od Administratívnej budovy je situovaný objekt
SO 301 Lakovňa a na juh je situovaný objekt SO 402 Finalizácia. Objekt Administratívnej
budovy je samostatná dvojpodlažná budova napojená na cestnú komunikáciu a hlavný vstup
do areálu priemyselného parku y východnej strany, kde je orientovaný aj hlavný vstup do
budovy s prístupom pre chodcov po chodníku od SO 812. Dispozične je objekt rozdelený na:
prízemie: recepcia, konferenčné priestory, multifunkčná jedáleň, kuchyňa (bude povoľovaná
v samostatnom konaní), šatne a zariadenia na osobnú hygienu pre zamestnancov výroby,
zariadenie na osobnú hygienu pre zamestnancov administratívy, denná miestnosť – kuchynka
pre zamestnancov, technické priestory, ostatné priestory, spojovacia chodba, rezerva; 1.
poschodie: kancelárske priestory, konferenčné priestory, zariadenia na osobnú hygienu pre
zamestnancov administratívy.
Stavebný objekt SO 811 Most pre peších vychádza z Administratívnej budove v strede
závodu priemyselného parku. Je navrhnutý ako bezbarierová komunikácia, ktorá prepája
jednotlivé výrobné priestory s administratívnou budovou. SO 811 je rozdelený na 3 časti –
Južnú časť, Severnú časť a Západnú časť. Južná časť o dĺžke cca 41,75 m tvorí koridor medzi
južnou časťou Administratívnej budovy a časťou MP&L a PDF pozdĺž Montážnej haly.
Severná časť o dĺžke 120 m je na Severnej strane Administratívnej budovy a vedie do OTA.
Západnú časť tvorí spojovací most medzi OTA a BIW. Hlavným účelom objektu je
prepojenie centrálnych šatní a jedálne v Administratívnej budove s výrobnými priestormi
v Montážnej hale (OTA, MP&L a PDF) a v Karosárni (BIW).
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Stavebný objekt SO 812 Hlavná brána sa nachádza približne v strede závodu
priemyselného parku. Objekt SO 812 je hlavnou vstupnou bránou do automobilky Jaguar
Land Rover, poskytuje priestory pre kontrolu a osobné vybavenie pre zamestnancov, slúži
hlavne ako vstupná brána, bod kontroly, miesto pre recepciu a miestnosť pre strážnu službu.
Budova je jednopodlažný objekt v tvare obdĺžnika s plochou strechou. Zo západnej strany
Hlavnej brány je situovaný objekt SO 810 Administratívna budova, zo severnej strany objekt
SO 301 Lakovňa a z južnej strany objekt SO 402 Výbava a finalizácia.
Rozhodnutie o umiestnení stavby:
Ministerstvo životného prostredia SR, ako príslušný správny orgán, vydalo podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 24/2006 Z.z.“) záverečné stanovisko č. 4783/20161.7/pl zo dňa 04.11.2016 (právoplatné dňa 18.01.2017). Minister životného prostredia SR
vydal dňa 13.01.2017 rozhodnutie podľa ust. § 61 ods. 1 a 2 v spojení s ust. § 59 ods. 1 a 2
správneho poriadku na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia SR pre konanie
vo veciach rozkladov č. 2930/2017-9.2. (1/2017 – rozkl.) a zamietol rozklad proti
záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia SR č. 4783/2016-1.7/pl zo dňa
04.11.2016 a záverečné stanovisko potvrdil.
Podľa ust. § 32 ods. 2 stavebného zákona územné rozhodnutie sa nevyžaduje na
umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na
ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu, ak
priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich
umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny. To platí aj pre
túto stavbu, ktorá sa realizuje v k.ú. Dražovce a Lužianky. Stavba je umiestnená v súlade s
platnou územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Nitra a Obce Lužianky, v katastrálnych
územiach ktorých sa realizuje.
Podľa ust. § 32 ods. 2 stavebného zákona sa územné rozhodnutie nevyžaduje, pretože
na výstavbu automobilového výrobného podniku v rámci Strategického parku v Nitre bolo
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vydané Osvedčenie č. 13489/2016-100002437 zo dňa 14.01.2016.
Zoznam známych účastníkov konania:
Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava: Ing.
arch. Ján Šoltés - projektant
Roman Cerulík, Štefánikova 59, 949 01 Nitra
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
Ing. Juraj Matejka, Pri Dobrotke 7, 949 01 Nitra
Pavel Varga, Jánskeho 4, 949 01 Nitra
Pavol Civáň, Pri Dobrotke 11, 949 01 Nitra
Roman Cerulík K CERO, Štefánikova 59, 949 01 Nitra
JUDr. Pavol Gráčik, Farská 40, 949 01 Nitra
Predbežný dátum ukončenia stavby: august 2018
A) Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
2. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
Právoplatnosť sa vyznačí v záhlaví tohto rozhodnutia.
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3. Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre
stavebníka, ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie
stavby.
4. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné technické normy.
6. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 66 ods. 2 písmeno h) stavebného zákona stavebnému
úradu oznámiť začatie stavby.
7. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení
na stavenisku. Pri styku s podzemnými a nadzemnými vedeniami a v ich ochranných
pásmach treba zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom ich správcov a počas stavebných
prác postupovať v súlade s ich podmienkami.
8. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou
v zmysle ust. § 75 stavebného zákona.
9. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavenisko má byť vytvorené na stavebnom
pozemku v súlade s ust. § 43i stavebného zákona a ust. § 13 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej „vyhláška č. 532/2002 Z.z.“).
10. Stavebník do 15 dní od skončenia výberového konania oznámi stavebnému úradu
zhotoviteľa stavby.
11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002
Z.z.
12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky,
vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti
výrobkov stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
13. O priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa ust. § 46d
stavebného zákona a v rozsahu ust. § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.
14. Na stavbe musí byť k dispozícii overená projektová dokumentácia a všetky doklady
týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
15. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým,
že stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi zaťažovať okolie stavby, napr.
hlukom, prachom, zápachmi a vibráciami a pod.
16. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií.
17. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou
na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka.
18. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.
19. Dokončenú stavbu, príp. jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na
základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Po vybudovaní stavby stavebník
požiada stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
B) Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov.
Pri realizácii je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky uplatnené dotknutými
orgánmi v záväzných stanoviskách:
- Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vydané dňa 16.06.2017 pod č. OUNR-OSZP3-2017/024559-02-F14
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Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vydané dňa 19.06.2017 pod č. OUNR-OSZP3-2017/0246093-02-F47
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vydané dňa 14.07.2017 pod č.
OSZP3-2017/024581-02-F42
Mesto Nitra, vydané dňa 29.06.2017 pod č. 9680/2017
Obec Lužianky, vydané dňa 05.06.2017 pod č. 2642/6/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vydané dňa 12.06.2017 pod č.
40183/2017
Technická inšpekcia, vydané dňa 19.06.2017 pod č. 3538/4/2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vydané dňa 12.06.2017 pod č.
40183/2017
Západoslovenská distribučná, a.s., vydané dňa 05.06.2017
Ministerstvo obrany SR, vydané dňa 13.06.2017 pod č. ASM-30-1294/2017
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, vydané dňa 23.06.2017 pod č.
KRHZ-NR-OPP-414-001/2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, vydané dňa 19.06.2017 pod č.
PPL/A/2017/01827
Dopravný úrad, vydané dňa 21.06.2017 pod č. 13535/2017/ROP-002/17582
SPP distribúcia, a.s., vydané dňa 21.06.2017 pod č. TD/NS/0536/2017/Ch
Krajský pamiatkový úrad Nitra, vydané dňa 28.12.2015 pod č. KPUNR-2015/15954019/92598/Bis
Ministerstvo životného prostredia SR, vydané dňa 03.08.2017 pod č. 36091/2017
Slovak Telekom, a.s., vydané dňa 30.05.2017 pod č. 6611714981
Orange Slovensko, a.s., vydané dňa 26.05.2017 pod č. BA-1575/2017.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:
V priebehu konania vzniesol námietky účastník konania Roman Cerulík, ktorý
vyslovil nesúhlas so žiadosťou o povolenie a nesúhlas s vydaním stavebného povolenia
a ďalšie námietky a pripomienky:
- „požiadal som o vyhotovenie fotokópie celého správneho spisu (konkrétne v rámci
podmienok stanovených zákonom č. 211/2000 Z.z.)“,
- „chcem poukázať na skutočnosť, že stavebnému konaniu nepredchádzalo relevantné
konanie ohľadom posudzovania vplyvov na životné prostredie, konkrétne týkajúce sa
Strategického parku ako celku, čím došlo k zrejmému rozporu so zákonom č. 24/2006
Z.z.“,
- „chcem poukázať na nezákonnosť celého procesu vydávania stavebného povolenia
s ohľadom na nenaplnenie podmienok podľa § 32 ods. 2 stavebného zákona, podľa ktorého
„Územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu
územia na realizáciu Strategického parku, na ktoré bolo vydané Osvedčenie o významnej
investícii podľa osobitného predpisu, ak priestorové usporiadanie územia a funkčné
využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu
obce alebo z územného plánu zóny“,
- „namietam postup v podobe, že stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania“,
- „ak má v následných povoľovacích konaniach (stavebné konanie a podobne) správny
orgán/ stavebný úrad v zmysle § 66 ods. 4 písm. d) stavebného zákona určiť aj
podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby z hľadiska napojení na pozemné
komunikácie, nie je možné takéto konanie uskutočniť bez znalostí navrhovanej dopravne
situácie“,
- „žiadam predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní
dostatočne dopravnej kapacitnej cestnej infraštruktúry. Žiadam predložiť stanovisko
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Slovenskej správy ciest ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované
dopravne riešenie je dostatočné“,
- „predmetné skutočnosti sa priamo dotýkajú pozemkov v mojom vlastníctve, pričom ma
výrazne obmedzujú s mojim podnikateľským zámerom týkajúcim sa predmetných
pozemkov v rámci možnosti nakladania s nimi v súlade s ÚPN Mesta Nitry“,
- „v tejto súvislosti musí byť dodržaný § 62 stavebného zákona (4) Ak by sa uskutočnením
alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom
a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva alebo oprávnené
záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný
úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne. V tomto prípade územné rozhodnutie
neprebehlo, samozrejme prebehnúť malo a muselo, tak ako som to naznačil aj vyššie“,
- „v námietkach ďalej citoval články Ústavy SR a Aarhuského dohovoru. Žiadal správny
orgán, aby mu z titulu jeho účastníctva v konaní a teda zachovania jeho práva na prístup
k správnemu orgánu v rámci rozhodovacieho procesu podľa § 33 ods. 2 správneho
poriadku ešte pred vydaním rozhodnutia umožnil vyjadriť sa ku všetkým podkladom
rozhodnutia v úradnom spise a navrhovať doplnenie podkladov rozhodnutia“.
Stavebný úrad námietky zamieta ako neopodstatnené.

Odôvodnenie
Dňa 26.06.2017 podal stavebník na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu ,,Automotive Nitra project, E1 Budovy“ v rozsahu stavebného objektu
„SO 810 Administratívna budova / Administration building (ADM), SO 811 Most pre
peších / Pedestrian bridge (PED), SO 812 Hlavná brána / Main gate (FOH) (ďalej
„stavba“).
Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného
konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak, že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7
dní odo dňa, keď je žiadosť úplná.
Podľa ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od
ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Podľa ust. § 61 ods. 3 druhá veta stavebného zákona ak stavebný úrad upustí od
ústneho pojednávania, určí, dokedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na
neskoršie podané námietky neprihliadne.
Nakoľko žiadosť o stavebné povolenie bola úplná stavebný úrad listom č. OU-NROVBP2-2017/027127-2 zo dňa 06.07.2017 oznámil účastníkom konania začatie stavebného
konania a dal im možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia. Vzhľadom na skutočnosť, že
stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, projektová dokumentácia podklady sú
dostačujúce pre vydanie rozhodnutia, upustil v zmysle ust. § 61 ods. 2 od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania. Na ochranu svojich práv mohli účastníci konania
uplatniť námietky a pripomienky v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.
Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 59 ods. 1 stavebného
zákona.
Stavebný úrad podľa ust. § 140c stavebného zákona zaslal listom č. OU-NR-OVBP22017/027127-3 zo dňa 07.07.2017 oznámenie o začatí stavebného konania (spolu s príslušnou
dokumentáciou) Ministerstvu životného prostredia SR, ako príslušnému orgánu, pre potrebu
zabezpečenia záväzného stanoviska v rámci tohto konania.

OU-NR-OVBP2-2017/027127-10

Strana 6

Stavebný úrad dostal dňa 14.06.2017 žiadosť Romana Cerulíka, bytom Štefánikova
59, 949 01 Nitra, v ktorej žiadal o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zároveň žiadal o zaslanie
fotokópie celého správneho spisu č. OU-NR-OVBP2-2017/027127. Stavebný úrad vydal
rozhodnutie č. OU-NR-OVBP2-2017/027127-6 zo dňa 26.07.2017 v ktorom rozhodol, že
vyššie uvedenej žiadosti Romana Cerulíka nevyhovuje. Stavebný úrad sa uvedenou žiadosťou
a odvolaním v tomto konaní nezaoberá, nakoľko vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií
nie je predmetom tohto konania a uvedená žiadosť bola presunutá do spisu OU-NR-OVBP22017/030840.
Roman Cerulík, prevzal oznámenie o začatí stavebného konania dňa 14.07.2017 a dňa
25.07.2017 podal v lehote podanie nazvané „Pripomienky, stanoviská a zásadné námietky
k oznámeniu o začatí stavebného konania OU-NR-OVBP2-2017/027127 zo dňa 06.07.2017.
Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie pripomienok, stanovísk a námietok - doplnenie“.
V uvedenom podaní uviedol:
Požiadal som o vyhotovenie fotokópie celého správneho spisu (konkrétne v rámci
podmienok stanovených zákonom č. 211/2000 Z.z.),pričom do dnešného dňa na moju žiadosť
zo strany správneho orgánu nebolo nijako odpovedané, resp. neobdržal som do dnešného dňa
požadovanú kópiu správneho spisu. Z tohto je zrejmé, že napriek môjmu úsiliu som sa
nemohol náležite oboznámiť s vecou, najmä s podkladmi pre rozhodnutie a vychádzajúc zo
zásady, že správny orgán musí postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, vznášam
legitímnu požiadavku o poskytnutie ďalšej lehoty na podanie písomných námietok
a pripomienok rešpektujúc moje právo na oboznámenie sa so spisom, teda žiadam, aby
správny orgán mi umožnil písomne sa v tejto veci vyjadriť aspoň v lehote 5 pracovných dní od
doručenia kópie správneho spisu. V neposlednom rade uvádzam, že počnúč dňom 21.07.2017
(v poobedných hodinách) si čerpám riadnu dovolenku a to až do 31.07.2017.
Vybavenie žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám nie je predmetom tohto konania.
Stavebný úrad riadne oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom
začatie stavebného konania. V oznámení o začatí konania boli účastníci ako aj dotknuté
orgány riadne poučení o ich procesných právach, ako aj upozornení na následky ich
nevyužitia. Romanovi Cerulíkovi ako účastníkovi konania bolo riadne umožnené využitie
jeho práva a v ich využití nebol nijakým spôsobom obmedzený. V prípade ak mal Roman
Cerulík taký eminentný záujem o spisový materiál mal možnosť osobne nahliadnuť do neho
a požiadať o vyhotovenie fotokópii na stavebnom úrade. Z uvedeného vyplýva, že nevyužitie
práva nazerať do spisu zo strany Romana Cerulíka, nemožno vyhodnotiť v neprospech
správneho orgánu.
Chcem poukázať na skutočnosť, že stavebnému konaniu nepredchádzalo relevantné
konanie ohľadom posudzovania vplyvov na životné prostredie, konkrétne týkajúce sa
Strategického parku ako celku, čím došlo k zrejmému rozporu so zákonom č. 24/2006 Z.z.,
ktorý vo svojej prílohe č. 8, časti Infraštruktúra, položka č. 15 Projekty budovania
priemyselných zón, vrátane priemyselných parkov, a to v zmysle časti „B“, stanovuje bez
ohľadu na nejaké kritéria (prahové hodnoty), to znamená bez limitu, nutnosť vedenia
zisťovacieho konania. Za tohto procesného stavu teda žiadne stavebné konanie nemôže byť
legitímne vedené a niet iného procesného východiska len ako stavebné konanie zastaviť, resp.
vydané rozhodnutie zrušiť a konanie zastaviť.
Následne je nutné prihliadnuť na § 38 odst. 3 zákona o posudzovaní, podľa ktorého
povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska, alebo bez
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha
rozhodovaniu podľa tohto zákona.
V súvislosti s uvedenou námietkou, stavebný úrad uvádza, že v danom prípade
stavebnému konaniu predchádzalo konanie, v ktorom Ministerstvo životného prostredia SR,
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ako príslušný správny orgán, vydalo podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 24/2006 Z.z.“)
záverečné stanovisko č. 4783/2016-1.7/pl zo dňa 04.11.2016 (právoplatné dňa 18.01.2017).
Minister životného prostredia SR vydal dňa 13.01.2017 rozhodnutie podľa ust. § 61 ods. 1 a 2
v spojení s ust. § 59 ods. 1 a 2 správneho poriadku na návrh Osobitnej komisie ministra
životného prostredia SR pre konanie vo veciach rozkladov č. 2930/2017-9.2. (1/2017 – rozkl.)
a zamietol rozklad proti záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia SR č.
4783/2016-1.7/pl zo dňa 04.11.2016 a záverečné stanovisko potvrdil. V tejto súvislosti
stavebný úrad konštatuje, že je viazaný daným rozhodnutím a nie je oprávnený preskúmavať
správnosť záverov v ňom obsiahnutých, a preto uvedenú námietku vo výroku rozhodnutia
zamietol.
Chcem poukázať na nezákonnosť celého procesu vydávania stavebného povolenia
s ohľadom na nenaplnenie podmienok podľa § 32 ods. 2 stavebného zákona, podľa ktorého
„Územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu
územia na realizáciu Strategického parku, na ktoré bolo vydané Osvedčenie o významnej
investícii podľa osobitného predpisu, ak priestorové usporiadanie územia a funkčné
využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu obce
alebo z územného plánu zóny. Tvrdím, že takýto postup, teda aplikácia ust. § 32 ods. 2
stavebného zákona o nevyžadovaní územného rozhodnutia na umiestnenie povoľovanej stavby
nie je zákonný.
Poukazujem na to, že Územný plán mesta Nitra však predmetné územie určuje funkčné
využitie, ale nedefinuje priestorové regulatívy zástavby (prípustnú podlažnosť, podiel
zastavanosti, ...) a ani dopravnú koncepciu obslúžiteľnosti priemyselného parku, a z tohto
dôvodu sám stanovuje podmienku spracovania územnoplánovacej dokumentácie na úrovni
zóny, ktorá však do dnešného dňa nebola vypracovaná. Konkrétne v textovej časti ÚPNO –
mesta Nitra v poznámkovom aparáte v časti vysvetlenia pojmu „Zástavba“ v odstavci
„priemyselná výroba – priemyselný park“ je uvedené vysvetlenie: ... priemyselná výroba –
priemyselný park (na vymedzených plochách je navrhnutá územná rezerva pre investične
ucelený zámer realizácie kapacitne veľkej výrobnej prevádzky s komplexom hlavnej
a doplnkovej prevádzkovej činnosti). Z tohto kontextu vyplýva, že sa takýto zámer (realizácia
kapacitne veľkej výrobnej prevádzky s komplexom) iba predpokladá. Z tohto dôvodu je
využitie vymedzených plôch v území limitované spracovaním samostatnej územnoplánovacej
dokumentácie na úrovni zóny v etape aktuálnej reálnosti zámeru. Na uvedenú skutočnosť
nadväzuje fakt, že vo výkresovej časti ÚPNO mesta Nitra, vo výkrese KOMPLEXNÝ NÁVRH,
je v grafickej časti legenda pri vyznačení priemyselného parku uvedené: „Priemyselná výroba
– priemyselný park (špecifické rezervovanie funkcie ako ucelená investícia v území
podmienená riešením samostatnej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni zóny)“.
K tomuto len dodávam a zdôrazňujem, že grafická časť – komplexný návrh ÚPN mesta Nitra,
je rovnako záväzná ako textová časť ÚPN mesta Nitra, a preto pokiaľ určité skutočnosti sú
uvádzané v grafickej časti výkresu KOMPLEXNÝ NÁVRH, sú tieto rovnako relevantné
a záväzné ako ostatné údaje obsiahnuté v záväznej časti ÚPNO mesta Nitra.
V tomto kontexte uvádzam, že v prípade Strategického parku, v rámci ktorého sa jedná
aj o povolenie objektov stavby, ktoré sú predmetom stavebného konania v tomto prípade
(kat.úz. Dražovce), je zrejmé, že výstavba v rámci Strategického parku je podmienená
spracovaním územnoplánovacej dokumentácie na úrovni zóny, pričom ako som už vyššie
uviedol takýto UPN-Z (územný plán zóny), do dnešného dňa nebol v rámci mesta Nitra
schválený. Na tomto základe potom je objektívne možné konštatovať, že nie je naplnená
hypotéza právnej normy, na ktorú sa odvoláva stavebný úrad - § 32 ods. 2 (aj pri použití
výkladových pravidiel samotného ministerstva) – a to v podobe nutnosti dodržania
priestorového usporiadania územia a funkčného využívania územia vyplývajúceho
z územného plánu zóny.
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V relácii k vyššie uvedeným súvislostiam taktiež poukazujem na to, že Územný plán
obce (ÚPNO) – mesta Nitra bol schválený v roku 2003, následne boli spracované zmeny
a doplnky č. 1 až č. 5. V aktuálne platnom ÚPNO – mesta Nitra je vymedzené územie
priemyselného parku Sever, avšak nie je vymedzená hranica Strategického parku
a v predmetných dokumentoch Územného plánu vôbec nie je definované územie pre
Strategický park. Z tohto pohľadu potom je nanajvýš pochybné odvolávanie sa na § 32 ods.
2 vo vzťahu k tomu, že sa nevyžaduje Územné rozhodnutie s ohľadom na to, že priestorové
usporiadanie územia a funkčné využívanie územia vyplýva z Územného plánu, keď
Strategický park v tomto prípade ako taký vôbec nie je v ÚPNO – mesta Nitra obsiahnutý!
Samozrejme, že územné rozhodnutie sa vyžaduje a je nevyhnutné.
Podľa ust. § 12 ods. 6 písm. j) vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (ďalej „vyhláška č. 55/2001 Z.z.“) záväzná
časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia vyjadrených vo forme regulatívov
obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia
územia a umiestňovania stavieb. Do záväznej časti územného plánu obce sa začleňuje
určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.
Záväzná časť územného plánu je vymedzená a schvaľovaná Všeobecne záväzným
nariadením obce v zmysle stavebného zákona a vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Mesto Nitra vo všeobecne záväznom nariadení mesta Nitra č. 3/2003 v kapitole
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia v bode 1.13. stanovilo
lokality, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny. Územie Priemyselného
parku Nitra - Sever tam uvedené nie je.
Podľa schváleného územného plánu a VZN Mesta Nitra sa predmetné pozemky
nachádzajú v lokalite funkčne určenej pre priemyselnú výrobu. Stavba je teda umiestnená v
súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Nitra, v katastrálnom území
ktorého sa realizuje. Mesto Nitra, ako obstarávateľ a garant územnoplánovacej dokumentácie,
a zároveň ako dotknutý orgán vydalo v súlade s ust. § 140b stavebného zákona záväzné
stanovisko č. 9680/2017 zo dňa 29.06.2017, v ktorom uviedlo, že stavba je v súlade so
schváleným územným plánom Mesta Nitra.
Podľa ust. § 140b ods. 1 stavebného zákona záväzné stanovisko je na účely konaní
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.
Podľa ust. § 32 ods. 2 stavebného zákona územné rozhodnutie sa nevyžaduje na
umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na
ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu, ak
priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich
umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny.
Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad je toho názoru, že v uvedenom prípade je
daný postup v súlade s ust. § 32 ods. 2 stavebného zákona, nakoľko umiestnenie strategického
parku je v súlade s Územným plánom Mesta Nitra a v ust. § 32 ods. 2 nie je stanovená
podmienka, že musí byť spracovaný územný plán zóny. V ustanovení § 32 ods. 2 je uvedené,
cit. „vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny“, preto stavebný
úrad uvedenú námietku vo výroku rozhodnutia zamietol.
Namietam postup v podobe, že stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania, keďže
v zmysle § 61 ods. 2 sa takýto proces má využiť skôr len vo výnimočných prípadoch a nie ako
tomu nasvedčuje postup stavebného úradu aj s prihliadnutím na iné súvisiace stavebné
konania v rámci realizácie výstavby predmetnej investičnej „akcie“, keď stavebný úrad
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automaticky vo všetkých konaniach upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Stavebný úrad v tejto súvislosti len formálne reprodukuje zákonné ustanovenie upravujúce
takúto procesnú možnosť, pričom však v skutočnosti sa náležite nevysporiadal, resp.
v odôvodnení napádaného rozhodnutia náležite nevysvetlil na základe čoho sú mu pomery
staveniska dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
zmeny stavby, nehovoriac v tomto smere už o vyššie uvádzaných nedostatkoch
a pochybeniach.
Podľa ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne od
ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby.
Podľa ust. § 64 ods. 1 stavebného zákona s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi
konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloženej pri stavebnom konaní sa
opatrili pred jeho začatím, obmedzí stavebný úrad prerokovanie žiadosti podľa miery, v akej
sa ich požiadavky splnili.
To znamená, že je na úvahe správneho orgánu, či nariadi ústne pojednávanie a miestne
zisťovanie alebo od neho upustí. Nakoľko doklady, ktoré predložil stavebník boli dostatočné
a záväzné stanoviská dotknutých orgánov súhlasné, stavebný úrad rozhodol tak, že upustil od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Ak má v následných povoľovacích konaniach (stavebné konanie a podobne) správny
orgán/ stavebný úrad v zmysle § 66 ods. 4 písmeno d/ stavebného zákona určiť aj
podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby z hľadiska napojení na pozemné
komunikácie, nie je možné takéto konanie uskutočniť bez znalostí navrhovanej dopravnej
situácie. Podľa § 4 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. umiestnením stavby a jej
užívaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť
a plynulosť prevádzky na priľahlých pozemných komunikáciách. Bez znalosti dopravnej
situácie potom stavebný úrad nemôže zabezpečiť dodržanie tejto zákonnej podmienky pri
povoľovanej stavbe.
Žiadam predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti
a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní
dostatočne dopravnej kapacitnej cestnej infraštruktúry. Žiadam predložiť stanovisko
Slovenskej správy ciest ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované
dopravne riešenie je dostatočné.
V tejto súvislosti je taktiež veľmi podstatná tá skutočnosť, že úsek cesty I/64
s napojením na rýchlostnú komunikáciu R1A nebol do dnešného dňa vôbec dopravne
a kapacitne riešený a vyriešený tak, aby vyhovoval plynulosti cestnej dopravy pre celý areál
Strategického parku ako aj samotný areál Automotive Nitra Project pre závod Jaguar Land
Rover, a taktiež teda daný úsek cesty nebol predmetom posudzovania vplyvov na životné
prostredie ani v rámci zisťovacieho konania podľa príslušných ustanovení zákona č. 24/2006
Z.z.. Mám za to, že už aj bez ďalšieho len z tohto dôvodu je samotné stavebné konanie v tejto
veci, resp. proces jeho vedenia nezákonný.
Nie je uvedená požiadavka na zmenu parametrov cesty I/64 v úseku Nitra Zobor –
Šindolka a preto požadujem posúdiť parametre cesty I/64 nielen v úseku v kat. území
Dražovce, ale v celom úseku cesty I/64 až po napojenie na cestu R1A v súvislosti s nárastom
intenzity dopravy vyvolanou prevádzkou navrhovanej činnosti pri zachovaní dopravného
prístupu do územia v lokalite Nitra Zobor – Šindolka v zmysle vydaného územného
rozhodnutia (rozšírenie cesty I/64 – úprava dvojpruhovej komunikácie a realizácia kruhového
objazdu v polohe križovatky Prvosienkova).
V súvislosti s námietkami týkajúcimi sa dopravného napojenie stavebný úrad uvádza,
že dopravné napojenie, ani ďalšie skutočnosti, ktoré účastník konania namieta, neboli
predmetom tohto stavebného konania, ani projektovej dokumentácie a nesúvisia s jej
realizáciou. Tvrdenie účastníka konania o nutnosti aplikácie § 66 ods. 4 písm. d) stavebného
zákona o nutnosti určenia podrobnejších požiadaviek na uskutočnenie stavby z hľadiska
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napojení na pozemné komunikácie nie je v tomto konaní relevantné a bude predmetom
určenia pri stanovení záväzných podmienok uskutočňovania stavby v rámci iného stavebného
konania, pokiaľ takáto potreba v konaní vyplynie. Aj tu však bude stavebný úrad vychádzať
z podkladov predložených v rámci oprávneným projektantom spracovanej dokumentácie pre
vydanie príslušného stavebného povolenia a zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré majú
z odborného hľadiska zabezpečiť súlad navrhovanej stavby s ochranou záujmov spoločnosti
pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie
požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie
negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie, ako to stanovuje § 66 ods. 1
stavebného zákona.
Stavebný úrad k územnému rozhodnutiu, na ktoré sa odvoláva účastník konania
v odvolaní uvádza nasledovné: Jedná sa o územné rozhodnutie Mesta Nitra č. SP 17771/2012006-Ing. Ki zo dňa 15.10.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2012, avšak po
troch rokoch stratilo svoju platnosť, nakoľko Mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad
nerozhodlo o jeho predĺžení. To znamená, že v tomto čase sa jedná o územné rozhodnutie,
ktoré stratilo platnosť.
Predmetné skutočnosti sa priamo dotýkajú pozemkov v mojom vlastníctve, pričom ma
výrazne obmedzujú s mojim podnikateľským zámerom týkajúcim sa predmetných pozemkov
v rámci možnosti nakladania s nimi v súlade s ÚPN Mesta Nitry, pričom pokiaľ tieto sú
zahrnuté v Strategickom parku, v rámci ktorého sa má realizovať aj navrhovaná činnosť, som
touto skutočnosťou ako vlastník a podnikateľ výrazne obmedzovaný, pričom zdôrazňujem, že
samotný vrcholný predstaviteľ štátu, premiér SR Róbert Fico, na tlačovej besede, v živom TV
vysielaní, zo dňa 25.2.2016 mňa, ako aj celú širokú verejnosť v mene štátu výslovne ubezpečil,
že štát moje pozemky, ktoré vlastním v rámci podnikového pozemku, nepotrebuje a pokiaľ sa
rozhodnem rozvíjať svoj zámer, nebude mi v tom nikto brániť. Ja v mojom zámere
nepredpokladám akýkoľvek zásah v podobe cestnej komunikácie do mojich pozemkov, okrem
schváleného technického riešenia v súvislosti už s vydaným územným rozhodnutím, týkajúcim
sa rozšírenia dvojpruhovej cesty na širšiu dvojpruhovú cestu s kruhovým objazdom.
V kontexte týchto skutočností je zrejmé, že veľkokapacitné dopravné napojenie cez moje
pozemky nie je možné, z dôvodu že ja k tomu ako vlastník, ktorý má so svojimi pozemkami iné
zámery a je ubezpečený predsedom vlády SR, že môže rozvíjať svoje zámery a nikto mu v tom
brániť nebude, výslovne súhlas nedávam.
K uvedenej námietke sa stavebný úrad nevyjadruje, nakoľko nesúvisí s týmto
konaním.
V tejto súvislosti musí byť dodržaný § 62 stavebného zákona (4) Ak by sa
uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom
a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva alebo oprávnené
záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný
úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne. V tomto prípade územné rozhodnutie
neprebehlo, samozrejme prebehnúť malo a muselo, tak ako som to naznačil aj vyššie.
Podľa ust. 32 ods. 2 stavebného zákona územné rozhodnutie sa nevyžaduje na
umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na
ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu, ak
priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich
umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny.
Ministerstvo hospodárstva SR na základe žiadosti spoločnosti MH Invest, s.r.o.,
vydalo osvedčenia Ministerstva hospodárstva SR č. 20801/2015-1000-33509 zo dňa
13.07.2015, č. 20801/2015-1000-35613 zo dňa 22.07.2015 a č. 08806/2017-4220-10455 zo
dňa 27.02.2017 vydaných podľa zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich
sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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predpisov pre stavbu: „Vybudovanie strategického parku“. Cieľom je zabezpečiť prípravu
územia v súlade s ust. § 1 ods. 12 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach
týkajúcich sa prípravy významných investícií a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Stavba „Vybudovanie strategického parku“ je významnou investíciou
a jej uskutočnenie je vo verejnom záujme. Podnikový pozemok tvoria pozemky na realizáciu
významnej investície, vrátane pozemkov na realizáciu súvisiacich a doplnkových stavieb
a zariadení.
Ministerstvo hospodárstva SR vydalo pre navrhovanú akciu (výstavba automobilového
výrobného podniku) osvedčenie pod č. 13489/2016-1000-02437 zo dňa 14.01.2016. Podľa
schváleného územného plánu a VZN Mesta Nitra a Obce Lužianky sa predmetné pozemky
nachádzajú v lokalite funkčne určenej pre priemyselnú výrobu. Stavba je teda umiestnená v
súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Nitra a Obce Lužianky,
v katastrálnych územiach ktorých sa realizuje. Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol,
tak že uvedenú námietku zamietol vo výroku tohto rozhodnutia.
Roman Cerulík v podaní citoval články Ústavy SR a Aarhuského dohovoru. Žiadal
správny orgán, aby mu z titulu jeho účastníctva v konaní a teda zachovania jeho práva na
prístup k správnemu orgánu v rámci rozhodovacieho procesu podľa § 33 ods. 2 správneho
poriadku ešte pred vydaním rozhodnutia umožnil vyjadriť sa ku všetkým podkladom
rozhodnutia v úradnom spise a navrhovať doplnenie podkladov rozhodnutia. V nadväznosti
na toto zákonné ustanovenie žiada, aby ho správny orgán upovedomil, ak bude považovať
podklady rozhodnutia za dostatočné na vydanie rozhodnutia, že môže využiť spomínané
zákonné právo.
Uvedenú námietku vyhodnotil stavebný úrad ako neopodstatnenú a zamietol ju,
nakoľko práva a právom chránené záujmy Romana Cerulíka zostali zachované a neboli
porušené, nakoľko stavebný úrad v súlade so zákonom oznámil začatie stavebného konania
všetkým účastníkom konania a určil lehotu na podávanie pripomienok a námietok od
doručenia oznámenia. Zároveň upozornil všetkých účastníkov konania, že na neskoršie
podané námietky a pripomienky nebude prihliadať. Stavebný úrad zároveň nijakým spôsobom
nebránil účastníkom konania podávať námietky a pripomienky, nebránil účastníkom konania
nahliadať do spisového materiálu a ani robeniu si záznamov, kópii prípadne výpisov zo
spisov. Stavebný úrad všetky písomnosti doručuje všetkým účastníkom konania v súlade
s platnými právnymi predpismi.
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava (ďalej „MŽP SR“),
posúdilo predložený návrh a listom č. 36091/2017 zo dňa 03.08.2017 vydalo záväzné
stanovisko, v ktorom uviedlo, že stavba „Automotive Nitra project“ E1 Budovy; v rozsahu
stavebného objektu SO 810 Administratívna budova / Administration building (ADM), SO
811 Most pre peších / Pedestrian bridge (PED), SO 812 Hlavná brána / Main gate (FOH) je
z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami
vydanými MŽP SR podľa tohto zákona a ich relevantnými podmienkami. Ďalej Ministerstvo
životného prostredia SR konštatovalo, že predložený návrh stavebníka na začatie správneho
konania vo veci vydania stavebného povolenia podľa stavebného zákona je z koncepčného
hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, rozhodnutiami vydanými MŽP SR
podľa tohto zákona a ich relevantnými podmienkami. V nadväznosti na návrh predložený
stavebníkom na začatie správneho konania vo veci vydania stavebného povolenia podľa
stavebného zákona budú primerane plnené podmienky určené v záverečnom stanovisku MŽP
SR č. 4783/2016-1.7/pl zo dňa 04.11.2016 (právoplatné dňa 18.01.2017), uvedené v kapitole
VI.3. pod bodmi: 1-5, 7, 9, 17, 23-30, 32-35, 38, 40, 41, 42, 44, 46.
Stavebný úrad dodáva, že medzičasom došlo k reparcelizácii - deleniu pozemkov,
pričom vo výroku rozhodnutia sú uvádzané aj pôvodné parcelné čísla dotknutých pozemkov.
Podľa ust. § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa
na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.
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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. Stavebný úrad pri vydaní rozhodnutia
vychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu veci a rozhodnutie vydáva až po
predložení všetkých dokladov. Žiadosť má náležitosti ust. § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,
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 vydal
predmetné rozhodnutie v súlade s citovaným ustanovením správneho poriadku.
Po preskúmaní podkladov pre rozhodnutie v zmysle ust. § 62 stavebného zákona
stavebný úrad zistil, že stavba je v súlade s platným územným plánom Mesta Nitra.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov,
predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí zodpovedá
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a
osobitnými predpismi. V projektovej dokumentácii boli zohľadnené podmienky uložené
v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, v zmysle ust. § 126 stavebného zákona,
sú kladné a stavebný úrad ich podmienky vo svojom rozhodnutí zohľadnil, čím zabezpečil
ochranu verejných záujmov chránených osobitnými predpismi.
Podľa ust. § 62 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad zabezpečí stanoviská
dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich
námietky.
Stavebný úrad vydal rozhodnutie v súlade s ust. § 66 ods. 1 stavebného zákona, podľa
ktorého v stavebnom povolení určil záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby.
Stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri
výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu, a ďalších predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek
určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych
účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.
Stavebník má k pozemkom, na ktorých sa stavba bude realizovať iné právo podľa ust.
§ 139 ods. 1 stavebného zákona na základe zmluvy o budúcich zmluvách a dodatku
k budúcim zmluvám uzatvorenými medzi ním a spoločnosťou MH Invest, s.r.o..
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.
Ochrana práv účastníkov konania vyplývajúca z osobitných predpisov je zabezpečená
a zohľadnená v podmienkach rozhodnutia. V stavebnom konaní sa uplatňuje koncentračná
zásada, pokiaľ ide o účastníkov konania, ako aj dotknuté orgány. To znamená, že v oznámení
o začatí konania stavebný úrad účastníkov konania upozornil a určil termín, po uplynutí
ktorého sa na vznesené námietky a pripomienky už neprihliada.
Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle ust. § 53 a nasl.
ustanovení správneho poriadku v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia účastníkovi konania.
Podľa ust. 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo podať
odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad
povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§ 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19
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ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Podľa ust. § 140c ods. 9
stavebného zákona je odvolanie možné podať v lehote 15 pracovných dní odo dňa
zverejnenia tohto rozhodnutia.
Podľa ust. § 54 ods. 1 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne,
ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. na Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej
politiky, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom.

Doručí sa:
1. Jaguar Land Rover, s.r.o., so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, preberie SZ: IDO
HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
2. Ing. arch. Ján Šoltés, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831
04 Bratislava
3. MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
4. Roman Cerulík, Štefánikova 59, 949 01 Nitra
5. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
6. Ing. Juraj Matejka, Pri Dobrotke 7, 949 01 Nitra
7. Pavel Varga, Jánskeho 4, 949 01 Nitra
8. Pavol Civaň, Pri Dobrotke 11, 949 01 Nitra
9. Roman Cerulík K CERO, Štefánikova 59, 949 01 Nitra
10. JUDr. Pavol Gráčik, Farská 40, 949 01 Nitra
Na vedomie:
11. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
12.Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody
a krajiny, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
13.Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
14.Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
15.Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
16.Krajské riaditeľstvo HaZZ, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
17.Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
18.Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava
19.Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
20.Mesto Nitra, Útvar hlavného architekta, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
21.Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
22.Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky
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23.Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 801 00 Bratislava
24.ZVS, a.s., Za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
25.Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
26.SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
27.Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. J.Pavla II. 8, 949 01 Nitra
28.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
29.Orange Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., Letná 769/9, 921 01 Piešťany
30.Obecné siete, s.r.o., Kmeťkova 22, 949 01 Nitra
31.SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
32.Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
33.SATRO, s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42
34.O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35.Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
36.Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky: a/a
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