
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 
ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY 

Vysolwškolálwv 8556/33B, 010 08 Žilina 

ROZHODNUTIE 

Číslo: OU-ZA-OVBP2-2018/025246-002/P A V Žilina, 06. júl 201 8 

Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky (d'alej len OÚ Žilina -
OVBP") ako príslušný odvolací orgán podľa§ 4 ods.1 písm. b) bod l zákona č. 608/2003 
Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene 
a doplneni zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") o spoločnom odvolani 
účastníkov konania: Anna Gáťová a Ing. Ivan Gáťa, obaja bytom Janka Silana 3062/4, 010 Ol 
Žilina, a o odvolaní účastníkov konania: Eduard Polanský, bytom Janka Silana 1863/3, 010 01 
Žilina a Mgr. Monika Fuhrichová, bytom Janka Silana 1862/8, 010 Ol Žilina, proti 
rozhodnutiu mesta Žilina č.s.: 1909/2018-4044/2018-0SP-DU zo dňa 31.01.2018, ktorým pre 
stavebnika: PhDr. Mgr. Jozef Mikyška, bytom 013 06 Terchová 2115, v konaní zastúpený na 
základe splnomocnenia splnomocneným zástupcom: Michal Gramata, Jaseňová 3223/36, Ol O 
07 Žilina v stavebnom konani povolilo stavbu: "Prekládka verejného NTL plynovodu" ul. 
Janka Silana na pozemkoch parc.č.: KN - C 4882/1 a 4879/22 v kat. území Žilina- líniová 
stavba, ta kt o 

rozhodol: 

Podľa ustanovenia § 59 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len "Správny poriadok") spo ločné 

odvolanie účastníkov konania: Anna Gáťová a Ing. Ivan Gáťa, obaja bytom Janka Silana 
3062/4, Ol O Ol Žilina a odvolania účastníkov konania: : Eduard Polanský, bytom Janka Silana 
1863/3,010 Ol Žilina a Mgr. Monika Fi.ihrichová, bytom Janka Silana 1862/8,010 01 Žilina 

zamieta 

a rozhodnutie mesta Žilina č.s. : 1909/2018-4044/2018-0SP-DU zo dňa 31.01.2018 

potvrdzuje. 

Odôvodnenie: 

Mesto Žilina ako príslušný stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") v stavebnom 
konaní povolilo stavbu: "Prekládka verejného NTL plynovodu" ul. Janka Silana na 
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pozemkoch parc.č .: KN - C 4882/1 a 4879/22 v kat. území Žilina - líniová stavba, pre 
stavebníka: PhDr. Mgr. Jozef Mikyška, bytom O 13 06 Terchová 21 15, v konaní zastúpený na 
základe splnomocnenia splnomocneným zástupcom: Michal Gramata, Jaseňová 3223/36, 010 
07 Žilina. 

Proti takto vydanému rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej IS -dňovej lehote 
odvolanie účastníci konania Anna Gáťová a Ing. Ivan Gáťa, obaja bytom Janka Silana 3062/4, 
OJ O Ol Žilina, Eduard Polanský, bytom Janka Silana 1863/3, 010 Ol Žil ina a Mgr. Monika 
Flihrichová, bytom Janka Silana 1862/8, O l O Ol Žilina (d'alej len "odvolatelia"). Všetky 
podané odvolania sú obsahovo, štylisticky aj doslovne rovnaké, a preto OÚ Žilina- OVBP. 
aj z dôvodu hospodárnosti konania, uvádza len jedno znenie z podaných odvolaní 
v skrátenom znení: V podaných odvolaniach odvolatelia uvádzajú, že stavebný úrad mesta 
Ži lina upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (§ 61 ods. 2 Stavebného 
zákona), pričom podl'a odvolateľov na takýto postup neboli zákonom splnené predpoklady. 
Odvolatelia uvádzajú, že stavebnému úradu, i napriek vyhláseniu v oznámení, že pomery 
staveniska sú mu dobré známe a žiadosť stavebníka poskytuje dostatočný podklad pre riadne 
a spol'ahlivé posúdenie navrhovanej stavby, neboli dobre známe pomery staveniska. 
Odvolatelia v podaných odvolaniach uvádzajú, že pomery pozemku parc.č.: KN- C 4879/22 
- orná pôda tak, ako sú evidované v katastri nehnuteľností v časti "spôsob využívania 
pozemku", nezodpovedajú jeho skutočným pomerom. V zmysle tejto evidencie by mal byt' 
uvedený pozemok využívaný ako " Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa 
pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné po!'nohospodárske 
plodiny alebo pozemok dočasne nevyuživaný pre rastUnnú výrobu", čo je v rozpore so 
skutočnosťou . Ani evidencia mestských komunikácii, ktorú vedie mesto Žilina na základe 
paspm1izácie mestských komunikácií z roku 2009, ktorú pre mesto vypracovala Žilinská 
univerzita v Žiline, nezodpovedá skutočným pomerom. Uvedená pozemková nehnuteľnosť je 
v skutočnosti zastavanou plochou. Je na nej (a to minimálne už od roku 1979) vybudovaná 
inžinierska stavba - cestná mestská komunikácia, konkrétne ulica Janka Silana (pôvodne ulica 
Kukorelliho ), ktorej vlastníkom je mesto Žilina a pod l' a skutočného reálneho stavu je 
vybudovaná na pozemkoch parcelné číslo KN - C 488211 , 4882/2, 4879/22, 4879/3 
a 4879/12, pričom až po hranicu s pozemkom parc.č.: KN - C 4879/3 ide o dvojpruhovú 
obojsmernú komunikáciu s chodníkmi. Odvolatelia ďalej uvádzajú, že v rozpore s reálnym 
stavom, evidovalo mesto Žilina na základe pasportizácie mestských komunikácii z roku 2009 
označenú mestskú komunikáciu, v čase rozhodovania o povolení stavby tak, že táto začína na 
hranici s ulicou "Tulipánová" (pozemok parc.č.: KN - C 5828/4, LV č. ll OO, vo vlastníctve 
mesta Žilina) a siaha iba po hranicu s pozemkom parc.č.: KN- C 4884/4 s rodinným domom 
č.s. 1864/5 (všetko zapísané na LV 576 pre kat. územie Žilina), t.j. vybudovanú iba na 
pozemkoch parc.č.: KN - C 488211 a 4882/2. Odvolatelia ďalej v podaných odvolaniach 
uvádzaj ú, že v skutočnosti však táto mestská komunikácia- ulica Janka Silana je vybudovaná 
i na pozemku parc.č.: KN- C 4879/22 (v podielovom spoluvlastníctve stavebníka) v dÍžke 22 
ma šírke 5,85 m pozdÍž celej hranice s pozemkom parc.č.: 4884/4 smerom nadol, ktorú však 
stavebník plánuje zastavať stavbou rodinného domu. Ďalej pokračuje na pozemku parc.č. KN 
- C 4879/3 zapísanom na L V ll OO vo vlastníctve mesta Žilina, na pozemku parc. č.: KN - C 
4879/ 12 v podielovom spoluvlastníctve stavebníka v dÍžke 90 m a šírke 3,85 m. Následne 
pokračuje medzi rodinnými domami ako peší chodník v dÍžke 46 m a šírke 2,25 m. Označená 
cestná mestská komunikácia j e od ulice Tulipánová až po hranicu s pozemkom parc.č.: KN 
C 4879/3 vybudovaná ako asfaltová dvojpruhová a obojsmerná komunikácia s chodníkom, 
ktorá sa na hranici pozemkov KN - C 4879/ 22 a KN - C 4879/3 mení na panelovú 
jednopruhovú obojsmernú komunikáciu. Celá táto inžinierska stavba, i keď nie j e evidovaná 
v katastri nehnutel'ností, je vlastníctvom mesta Žilina. Odvolatelia ďalej v podaných 
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odvolaniach uvádzajú, že tieto skutočnosti žiadosť o povolenie stavby, ktorú stavebník podal 
na príslušnom stavebnom úrade, neobsahuje, pričom ale samotný stavebník o skutočnosti, že 
na pozemku v jeho podielovom spoluvlastníctve je vybudovaná cestná mestská komunikácia 
- inžinierska stavba, ktorá nie je jeho vlastnictvom, má vedomosť. Stavebník si je rovnako 
vedomý i skutočnosti, že táto mestská komunikácia je jediným možným prístupom 
motorovými vozidlami k stavbám a pozemkovým nehnutel'nostiam vo vlastníctve účastnikov 
stavebného konania, ktorí podávajú toto odvolanie voči označenému stavebnému povoleniu. 
Odvolatelia ďalej v podaných odvolaniach uvádzajú, že stavebník žiada o povolenie 
prekládky časti plynovodu z dôvodu, že na pozemkoch parc.č.: KN- C 4879/21 a 4879/22, 
ktoré sú jeho podielovým spoluvlastníctvom plánuje výstavbu rodinného domu, pričom na 
príslušnom stavebnom úrade už podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu 
rodinného domu. Z pripojenej projektovej dokumentácie, ktorá je aj súčasťou stavebného 
povolenia napadnutého týmto odvolaním je však zrejme, že stavebník plánuje stavbou 
rodinného domu zastavať aj časť cestnej mestskej komunikácie, ktorá nie je jeho 
vlastníctvom. Odvolatelia ďalej v podaných odvolaniach uvádzajú, že z predloženej 
projektovej dokumentácie (ďalej len "PD"), ktorá je súčasťou územného rozhodnutia 
a stavebného povolenia napadnutého týmto odvolanim j e tiež zrejme, že vo vzdialenosti 2 m 
od rodinného domu bude stavba oplotená. Stavbou rodinného domu a oplotenia dôjde 
stavebníkom k zlikvidovaniu časti cestnej mestskej komunikácie vybudovanej na pozemku 
parc.č.: KN - C 4879/22. Označená mestská komunikácia v celej svojej dÍžke, t.j. vrátane jej 
časti vybudovanej na parcelách KN - C 4879/22, 4879/3 a 4879112 zabezpečuje jediný možný 
prístup motorovými vozidlami pre vlastníkov pozemkových nehnuteľností, a to pozemkov 
parc.č.: KN - C 4879/19, 4879/1 1,4879/16, 4877/7, 4877/3 , 4879/13, 4879/14, 4877/4, na 
ktorých sú na základe právoplatných stavebných povolení ešte zo sedemdesiatych rokov 
minulého storočia postavené rodinné domy: súp.č. 1862/8 vo vlastníctve Moniky Fi.ihrichovej, 
rod. Clu·omiaková, súp.č. 1863/6 vo vlastníctve Eduarda Polanského a stavba súp.č. 3062/4 
v podielovom spoluvlastníctve Anny Gáťovej, rod. Stoláriková a Ing. Ivana Gáťu. 

Odvolatelia ďalej v podaných odvolaniach uvádzajú, že označená komunikácia tiež 
predstavuje j ediný možný prístup motorovými vozidlami až ku pozemku parc.č.: KN - C 
4879114 a 4877/4 a na ňom situovanej stavbe rodinného domu súp.č. 3062/4 ako pre hasičské 
a záchranné zložky, tak aj pre vozidlá zabezpečujúce údržbu a čistotu komunikácie, odvoz 
komunálneho odpadu, pre rýchlu záchrannú službu a ďalšie zložky. Po povolení stavby -
prekládky časti plynovodu a následne po povolení stavby rodinného domu, následnou 
realizáciou výstavby rodinného domu podľa predloženej projektovej dokumentácie dôjde 
k podstatnej zmene šírkového usporiadania cestnej komunikácie - časti ulice Janka Silana 
vybudovanej na pozemku parc.č.: KN- C 4879/22 v aktuálnej dÍžke 22 m a šírke 5,85 m , a to 
k zúženiu na šírku 2,61 m vrátane chodníka. Tento rozmer cestnej komunikácie nevyhovuje 
minimálnym zákonným požiadavkám (nmma STV 73 611 O) pre miestne komunikácie, a to 
dokonca ani v prípade jednopruhovej komunikácie s obojsmernou premávkou bez krajnice 
a chodníka, ktorej minimálna šírka by mala byť 2,75 m. Pričom j e nutné uviesť, že tento typ 
komunikácie je možné použiť iba v prípade účelovej obslužnej komunikácie alebo, ak nie je 
iná možnosť, čo však nie j e tento prípad. Uvedená zmena šírkového usporiadania cestnej 
mestskej komunikácie nie je v súlade ani s ust. § 82 ods. 3) a ods. 5) Vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb, keď nie sú dodržané šírkové pomery prístupovej komunikácie 
k rodinnému domu a tiež nie je v súlade s vyhláškou zabezpečená plocha umožňujúca 
otáčanie hasičských a zácluanárskych vozidiel. Odvolatelia ďalej v podaných odvolaniach 
uvádzajú, že po celej dÍžke pozemku parc.č . : KN - C 4879/22 vedie kanalizačné potrubie -
verejný obvod, tak ako to vyplýva z pripojenej prílohy k tomuto odvolaniu - Kópia 
katastrálnej mapy zo dňa 16. 10.2000, do ktorej boli zo strany Severoslovenských vodárni 
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a kanalizácii, odštepný závod Žilina, Bôrická cesta 1960, Žilina zakreslené inžinierske siete
mestský vodovod a kanalizácia v správe SEV AK podľa skutočného stavu. Navrhovaná 
prekládka plynovodu bude teda križovať, resp. zasahovať do jestvujúceho kanalizačného 

potrubia uloženého v pozemku parc.č .: KN - C 4879/22. Odvolatelia na základe uvedeného 
uvádzajú, že stavebný úrad nemal v čase rozhodovania relevantné informácie o reálnych 
pomeroch staveniska a jeho najbližšieho okolia. Pasportizácia mestských komunikácii z roku 
2009 nebola vykonaná úplne a nekorešponduje s reálnym stavom. Na pozemku parc.č. : KN
C 4879/22 je vybudovaná cestná mestská komunikácia, ktorá je vo vlastníctve mesta Žilina 
a slúži ako prístupová komunikácia pre vlastníkov označených rodinných domov ale aj ako 
prístup a obratisko pre hasičské a záchranárske zložky. Odvolatelia ďalej v podaných 
odvolaniach uvádzajú, že upustenie od ústneho pojednávania ako aj miestneho zisťovania 

považujú za nevhodne zvolený postup stavebného úradu v tomto konkrétnom prípade, na 
základe ktorého po vydaní stavebného povolenia dôjde k výrazne negatívnemu vplyvu na 
práva a právom chránené záujmy tretích osôb - vlasttúkov pozemkových a stavebných 
nehnuteľností vyššie označených. Odvolatelia uvádzajú, že predovšetkým môže dôjsť 

k zásahu do ich vlastníckeho práva garantovaného Ústavou Slovenskej republiky v čl. 20. 
keďže sú podielovými spoluvlastníkmi susedných nehnutel'ností - pozemku a stavby. 
V zmysle § 139 ods. 2 písm. d) Stavebného zákona sa susednou stavbou rozumie "aj stavba 
na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podľa 
tohto zákona ide, ale jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté". Odvolatelia 
v podaných odvolaniach uvádzajú, že pokia!' sa k podmienkam povolenia stavby vyjadrovali 
ostatné dotknuté orgány, posudzovali stav a podmienky uvádzané stavebníkom v žiadosti 
o povolenie stavby, ktoré nekorešpondujú s reálnym stavom. Preto ich vyjadrenia k povoleniu 
stavby je potrebné považovať za irelevantné. Odvolatelia uvádzaj ú, že stavebný úrad pri 
rozhodovaní o povolení stavby posudzoval skutkový stav, ktorý uv iedol stavebník. 
Nepresvedčil sa miestnym zisťovaním, či opísaný stav staveniska korešponduje so skutočným 
stavom. Posudzoval tak stav, ktorý nezodpovedá skutočnému stavu miestnych pomerov. 
Odvolatelia ďalej v podaných odvolaniach uvádzajú, že upusterum od ústneho pojednávania 
a spôsobom, ktorý zvolil pre doručovanie písomností ostatným účastníkom konania, týchto de 
facto vylúčil z možnosti podať námietky v konaní. Stavba, o ktorej sa v tomto stavebnom 
konaru rozhoduje - Prekládka časti verejného NTL plynovodu, nie je svojím rozsahom ve l'ká, 
nejde o zvlášť rozsiahlu stavbu, ani o stavbu s veľkým počtom účastníkov , pričom v tomto 
konkrétnom prípade počet účastníkov konania je určitý a je možné ho presne a l'ahko určiť. 

Odvolanie sa stavebného úradu na skutočnosť, že sa jedná o tzv. líniovú stavbu, nemôže byť 
v tomto konhétnom prípade rozhodujúcim. Prekládka sa týka iba nepatrnej časti plynovodu, 
ktorý sa nachádza v zástavbe rodinných domov, a preto je vel'ký predpoklad, že obmedzí 
zásadným spôsobom vlastníkov okolitých nehnutel'ností, či dokonca im na urč itý čas zamedzí 
prístup k nehnutel'nému maj etku v ich vlastníctve, ktorý je im však mesto Žilina povinné 
zabezpečiť. Odvolatelia na záver podaných odvolani sú toho názoru, že rozhodnutie 
o povolení stavby bolo vydané bez riadneho prešetrenia pomerov, a preto j e potrebné 
považovať ho za predčasné a nedôvodné. Na záld ade toho odvolatelia požadujú, aby odvolací 
orgán napadnuté rozhodnutie mesta Ži lina, Stavebné povolenie zo dňa 31.01.201 8, č.s . 
1909/2018-4044/201 8-0SP-DU v súlade s ust.§ 59 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. Správny 
poriadok zmenil tak, že povolenie stavby zamietne alebo aby odvolací orgán odvolaním 
napadnuté rozhodnutie mesta Žilina a vec vrátil správnemu orgánu, ktorý ho vydal na nové 
prejednanie a rozhodnutie. 

Na záldade predložených odvolaní stavebný úrad podl'a ust. § 56 Správneho poriadku 
vyzval listom č.: 1909/2018-23 11 8/2018-0 SP-STA zo dňa 27.03.2018 účastníkov konania, 
aby sa k obsahu podaného odvolania vyj adrili v lehote do 5 pracovných dní odo dňa 
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doručenia. V stanovenej lehote sa k podaným odvolaniam vyjadril stavebník PhDr. Mgr. 
JozefMikyška, bytom 013 06 Terchová 2115. Vo svojom vyjadrení uviedol, že odvolatelia sa 
v podaných odvolaniach opierajú o skutočnosť, že na parcele č.: KN- C 4879/22- evidovaná 
v katastri nehnuteľnosti, ktorej podielovej vlastníkom je PhDr. Mgr. Jozef Mikyška, sa 
nachádza inžinierska stavba ktorá nie je evidovaná v katastri nehnuteľnosti a je vlastníctvom 
mesta Žilina. K uvedenej nehnuteľnosti stavebník uvádza, že na parcele č. KN - C 4879/22 sa 
skutočne nachádza vyasfaltovaná plocha ako aj okrasné dreviny, ktoré sú bez súhlasu 
a vedomia majiteľa pozemku umiestnené na parcelách a ktoré sú v súčasnosti vyžívané ako 
súkromné parkovisko účastníkov konania bez súhlasu vlastníkov parcely, aktuálne fotografie 
prikladá stavebník k vyjadreniu. Na základe uvedených skutočnosti považuje vyjadrenie 
účastníkov konania za nepravdivé a úmyselne skreslené, aby mohli naďalej uvedenú 
nehnuteľnosť využívať vo svoj prospech bez náhrady ujmy majiteľom dotknutých parciel, 
nakoľko k danej inžinierskej stavbe nebolo vydané stavebné rozhodnutie a nebola splnená ani 
ohlasovacia povinnosť na uvedenú inžiniersku stavbu, pričom ani nie je vedená ako 
dvojpruhová obojsmerná komunikácia s chodníkom v paspmie miestnych komunikácii mesta 
Ži lina, ktorú spomínajú účastníci konania, ale podľa priloženého listu vlastníctva je parcela 
vedená ako pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu na ktorom sa pestujú obilniny, 
okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny. Stavebník 
vo svojom vyjadrení k podaným odvolaniam ďalej uvádza, že inžinierska stavba - mestská 
komunikácia, ako nazývajú účastníci konania v odvolacom konaní stavbu, ktorá je 
umiestnená na súkromnom pozemku, nie je evidovaná ani zapísaná ako mestská komunikácia, 
nakoľko sa jedná o čiemu stavbu na súkromnom pozemku. Stavebník tejto nelegálnej stavby 
nemal žiaden právny vzťah k predmetnej parcele (napr. nájomnú zmluvu, LV, ... ) a stavebné 
úpravy boli vykonané bez vedomia vlastníkov pozemku. Z uvedeného vyplýva, že na 
"stavbu" nemohlo byt' vydané užívacie povolenie a teda vlastníci priľahlých nehnuteľností ju 
využívajú ako prístupovú komunikáciu a parkovisko neoprávnene. Stavebník ďalej vo svojom 
vyjadrení k podaným odvolaniam uvádza, že odvolatelia sa v odvolaní opierajú o skutočnosti 
ktoré nie sú vedené ani zapísané a na základe svojich fabulácií sa snažia o zamietnutie 
stavebného povolenia, ako píšu vo svojom odvolaní. Taktiež spochybňujú všetky vyjadrenia 
dotknutých orgánov ako irelevantné, a to aj napriek tomu, že všetky dotknuté orgány 
vychádzajú zo skutočného stavu predmetného pozemku na rozdiel od účastníkov, ktoré svoje 
požiadavky opierajú o neexistujúce skutočnosti. K prí lohe odvolania - vyjadrenie mesta 
Ži lina, že komunikácia na pozemku parc.č. : KN - E 4879 o výmere 987m2 vedená na LV č. 
5797 je majetkom mesta, stavebník uvádza, že toto tvrdenie sa nezakladá na pravde, nakoľko 
uvedená parcela je majetkom troch podielnikov ktorí sú uvedení na LV v prílohe listu. Ďalej 
j ednou z príloh odvolania tvorí návrh na uzavretie kúpnopredajnej zmluvy, ku ktorej sa 
oslovení vlastníci do dnešného dňa nevyjadrili a užívajú predmetnú parcelu bez súhlasu 
vlastníkov pozemku. Stavebník vo svojom vyjadreni ku katastrálnej mape priloženej 
k odvolaniam, na ktorej je zakreslené kanalizačné potrubie uvádza, že toto potrubie nevedie 
cez parcelu 4879/22 ktorá je predmetom stavebného povolenia na prekládku verejného NTL 
plynovodu, čo je zrejmé z katastrálnej mapy. Podl'a stavebníka k predmetnej stavbe rodinného 
domu k stavebnému povoleniu nie je potrebné sa vyjadrovať, nakoľko nie j e predmetom 
právoplatného stavebného konania na preldádku verejného NTL plynovodu. 

Na základe listu č. : 1909/2018-23 11 8/20 18-0SP-STA zo dňa 27.03.2018 sa 
k podaným odvolaniam opätovne vyjadrili aj odvolatelia, ktorí uviedli, že trvajú na 
skutočnosti ach uvedených v ich podaných odvolaniach. 

Stavebný úrad následne odstúpil odvolanie spolu so spisovým materiálom OÚ Žilina 
OVBP, ktorý mu bol doručený dňa 14.05.2018. 
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OÚ Žilina - OVBP ako príslušný odvolací orgán preskúmal odvolaním napadnuté 
rozhodnutie, porovnal ho s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré bolo 
potrebné v správnom konaní aplikovať, preskúmal predložený spisový materiál, podklady pre 
vydanie rozhodnutia aj konanie, ktoré mu predchádzalo, ako aj dôvody podaného odvolania 
a dospel k závem, že nie je dôvod napadnuté rozhodnutie rušiť. 

Podl'a ust. § 54 Stavebného zákona stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa 
môžu uskutočňovať iba podl'a stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému 
úradu. 

Podl'a ust. 55 ods. l Stavebného zákona stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento 
zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri 
stavbách každého druhu bez zretel'a na ich stavebno/echnické vyhotovenie, účel a čas trvania; 
stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prfstavbe, nadstavbe a pri 
stavebných úpravách. 

Podl'a ust. §59 ods. l 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) ďaWe osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, lg) 

d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, 
e) projektant v čas/i, ktorá sa týka projektu stavby. 

Podl'a us/. § 61 ods. 2 Stavebného zákona od miestne/to zisťovania, prípadne aj od 
ústne/to pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pome1y 
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. 

Podl'a ust. § 61 ods. 3 Stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom začatie 

stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zist'ovania, prípadne 
ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústne/zo pojednávania, určí, do kedy 
môžu účastníci uplatnil' námietky, a upozorní iclt, že sa na neskoršie podané námietky 
nepriltliadne. 

Podľa ust. § 61 ods. 4 Stavebného zákona pri líniových stavbách alebo 
v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s vel'kým počtom 
účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania 
verejnou vvltláškou najmenej 15 dni pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho 
pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej pod!'a 
odseku 3. 

Podl'a ust. § 69 ods. l Stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie 
o predÍžení jeho platnosti sa oznámi rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania 
a upovedomenie o ústnom pojednávaní 

Podl'a us/. § 69 ods. 2 Stavebného zákona, ak sa stavebné povolenie oznamuje verejnou 
vyhláškou, vyvesí sa na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. 

Podľa ust. § 3 ods. l Správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade 
so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrán it' záujmy štátu a spoločnosti, práva 
a záujmy fyzických osôb a právnick;ích osôb a dôsledne vyžadoval' plnenie ich povinností. 

Podľa ust. § 3 ods. 2 Správneho poriadku Správne orgány sú povinné postupoval' 
v konaní v úzkej súčinnosti s účastnikmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, 
kt01ých sa konanie týka, a dať im vždy príležitost; aby mohli svoje práva a záujmy účinne 
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obhajovat; najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatnil' svoje návrhy. Účastníkom 
konania, zúčastneným osobám a iným osobám, kt01ých sa konanie týka, musia správne 
orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli 
v konaní ujmu. 

Podľa us/. § 32 ods. l 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. 

OÚ Žilina - OVBP po preštudovaní predloženého správneho spisu zistil nasledovné: 
Stavebník : PhDr. Mgr. Jozef Mikyška, bytom 013 06 Terchová 2 11 5, v konaní 

zastúpený na základe splnomocnenia splnomocneným zástupcom: Michal Gramata, Jaseňová 
3223/36, Ol O 07 Žilina (d'alej len "stavebník") podal dňa 25.04.201 7 žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu: ,,Prekládka verejného NTL plynovodu" ul Janka Silana na 
pozemkoch parc.č. : KN - C 488211 a 4879/22 v kat. území Žilina- líniová stavba. K žiadosti 
o vydanie stavebného povolenia stavebník priložil výpisy z listov vlastníctva č.: l 0242 
a 10243 pre kat. územie Žilina, na ktorých sú zapísané pozemky parc.č.: KN - C 4879/22 
a 4879/21, ďalej sním ku kópie z katastrálnej mapy a súhlasy spoluvlastníkov pozemkov 
parc.č.: KN- C 4879/22 a 4879/21 v kat. území Žilina Juraja Klučiara, bytom Saleziánska 17, 
010 Ol Žilina a Ing. Juraja Wilhelma, bytom Lenardova 114411 8, 85 1 Ol Bratislava, že 
s navrhovanou stavbou súhlasia. Súčasťou žiadosti o vydanie stavebného povolenia na vyššie 
uvedenú stavbu bola aj projektová dokumentácia vypracovaná Ing. Viktóriou Salátovou, 
projektantkou TZB a VH, so sídlom Trnavská 2997 / l , O l O 08 Žilina. 

Na základe takto podanej žiadosti stavebný úrad mesta Žilina rozhodnutím č.: 
7261/2017-27449/2017-0SP-DU zo dňa 01.06.2017 prerušil stavebné konanie, a to až do 
doby rozhodnutia o predbežnej otázke - do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
o umiestnení stavby. Súčasťou predloženého správneho spisu j e aj rozhodnutie č.: 7264/201 7-
38871/2017-0SP-DU zo dňa 06.09.201 7 o umiestnení stavby: "Prekládka verejného NTL 
plynovodu" ul. Janka Silana na pozemkoch parc.č.: KN - C 488211 a 4879/22 v kat. území 
Žilina - líniová stavba. Na tomto rozhodnutí o umiestnení líniovej stavby je vyznačená 
právoplatnosť s dátumom 02.10.201 7. 

Súčasťou predloženého správneho spisu sú kladné stanoviská dotknutých orgánov: 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo (č.: 
OU-ZA-OSZP3-2017/044048-002/Slt zo dňa 07. 11.2017), ochrana prírody (č.: OU-ZA
OSZP3-2017/031827-002/Bal zo dňa 21.07.201 7), Okresné riaditeľstvo hasičského 

a záchranného zboru vŽiline č.: ORHZ-ZAl -1568-001 /2017 zo dňa 10.11.2017, Mesto 
Žilina, odbor dopravy č.: 14976/2017-43593/2017/0D/Mo zo dňa 18.09.2017, Technický 
skúšobný ústav Piešťany, š.p. - odbomé stanovisko k projektovej dokumentácii pod č.: 

176001050110/2017/PD zo dňa 31. 10.2017, ďalej stanovisko SPP - Distribúcia, a.s. č.: 

TD/66/ZA/Ki/2017 zo dňa 27.01.2017 (aj č.: TD/772/ZA/Ki/2016 zo dňa 11.05.2016 a č.: 
44/2016 zo dňa 25.05.2016), Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. - bez pripomienok, 
SSE - Distribúcia, a.s. č.: 4300058318 zo dňa 13.01.2017, Slovak Telekom, a.s. č.: 

6611701249 zo dňa 17.01.2017, a stanovisko Žilinských komunikácií, a.s. č.: 153/T/2017/1 O 
zo dňa 02.11.2017. 

Na základe podanej žiadosti, kladných stanovísk dotknutých orgánov a právoplatného 
rozhodnutia o umiestnení stavy oznámil stavebný úrad mesta Žilina listom č.: 7261/2017-
56487/2017-0SP-DU zo dňa 29. 11.2017 začatie stavebného konania pre vyššie uvedenú 
stavbu. Stavebný úrad mesta Žilina konštatoval, že pomery staveniska sú mu dobre známe 
a žiadosť poskytuje dostatočný podldad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej 
stavby, na základe čoho v zmysle ust. § 61 ods. 2 Stavebného zákona upustil od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebný úrad v súlade s ust. § 61 ods. 3 Stavebného 
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zákona upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky k povoľovanej stavbe 
si môžu uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa domčenia tohto oznámenia, 
pretože na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. Rovnako tak boli upozornené aj 
dotknuté orgány, že svoje stanoviská môžu podávať najneskôr v stanovenej lehote, inak sa má 
za to, že s navrhovanou stavbou súhlasia bez pripomienok. OÚ Žilina - OVBP na základe 
predloženého správneho spisu konštatuje, že stavebný úrad oznámenie o začatí konania 
doručoval účastníkom verejnou vyh láškou, teda v zmysle ust. § 61 ods. 4 Stavebného zákona, 
ked' toto oznámenie zverejnil na úradnej tabuli mesta Žilina a aj na internetovej stránke mesta 
Žilina, a to odo dňa O 1.12.2017 do dňa 18.12.2017. Oznámenie o začatí stavebného konania 
bolo zvesené dňa 19.12.2017. Na základe uvedeného OÚ Žilina OVBP konštatuje, že 
posledný deň na podávanie námietok a pripomienok zo strany účastníkov konania 
k povoľovanej stavbe bol deň 29.12.2017. 

Následne stavebný úrad mesta Žilina vydal rozhodnutie č.: 1909/2018-4044/2018-0SP
DU zo dňa 31.01.2018, ktorým pre stavebníka: PhDr. Mgr. Jozef Mikyška, bytom 013 06 
Terchová 2115, v konaní zastúpený na základe splnomocnenia splnomocneným zástupcom: 
Michal Gram ata, Jaseňová 3223/36, O l O 07 Žilina, v stavebnom konaní povolilo stavbu: 
"Prekládka verejného NTL plynovodu" ul. Janka Silana na pozemkoch parc.č.: KN - C 
488211 a 4879/22 v kat. území Žilina- líniová stavba. 

OÚ Žilina - OVBP po preštudovaní predloženého správneho spisu viažuceho sa 
k rozhodnutiu mesta Žilina č.: 1909/2018-4044/2018-0SP-DU zo dňa 3l.Ol.2018 konštatuje, 
že prvostupňový stavebný úrad sa v konaní o povolení stavby riadil ustanoveniami 
viažucimi sa ku konaniu o povoľovaní stavieb (§59 - 67 Stavebného zákona), zistil 
náležite skutkový stav danej veci a následne rozhodol v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Stavebného zákona a Správneho poriadku. OÚ Žilina - OVBP má týmto za preukázané 
splnenie podmienky ust. § 32 Správneho poriadku, ktorá v prvom rade predpokladá správne 
a dôsledné zistenie skutkového stavu. 

OÚ Žilina - OVBP k námietkam uvádzaných odvolatel'mi v podaných odvolaniach 
uvádza nasledovné: 

V podaných odvolaniach odvolatelia uvádzajú, že stavebný úrad mesta Žilina upustil 
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (§ 61 ods. 2 Stavebného zákona), pričom 
podl'a odvol ateľov na takýto postup neboli zákonom splnené predpoklady. Na uvedenú 
námietku odvolatel'ov OÚ Žilina - OVBP uvádza, že ust. § 61 ods. 2 Stavebného zákona 
pripúšťa možnosť, že stavebný úrad môže od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústnelw 
pojednávania upustiť, ak sú mu dobre známe pome1y staveniska a žŕadost' poskytuj e 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Pokiaľ teda mal stavebný úrad mesta 
Žilina dostatočné vedomosti o pomeroch staveniska, napr. z predchádzajúceho konania 
o umiestnení totožnej stavby, nebol povinný uskutočňovať miestne zisťovanie na mieste 
povoľovanej stavby. V takomto prípade, teda keď stavebný úrad upustí od miestneho 
zisťovania, je stavebný úrad povinný určiť lehotu, dokedy si účastníci konania môžu uplatniť 

svoje námietky a pripomienky k povoľovanej stavbe, pri čom ich súčasne upozorní, že na 
neskôr podané námietky a pripomienky sa nebude prihliadať. Túto povinnosť vyplývajúcu 
stavebnému úradu z ust. § 61 ods. 3 Stavebného zákona si stavebný úrad mesta Žilina splnil, 
keď súčasne v oznámení o začatí konania o povolení stavby č.: 726 1/201 7-56487/2017 -OSP
DU zo dňa 29.11 .201 7 upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky k 
povoľovanej stavbe si môžu uplatniť najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia 
tohto oznámenia. Na základe uvedeného OÚ Žilina - OVBP vyššie uvedenú námietku 
odvolateľov zamieta ako nedôvodnú. 



č.s.: OU-ZA-OVBP2-20 18/025246-002/PAV 
strana 9 

Odvolatelia v podaných odvolaniach uvádzajú, že pomery pozemku parc.č.: KN - C 
4879/22 - orná pôda tak, ako sú evidované v katastri nehnuteľností v časti "spôsob 
využívania pozemku", nezodpovedajú jeho skutočným pomerom. V zmysle tejto evidencie by 
mal byť uvedený pozemok využívaný ako "Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na 
ktorom sa pestt!}ú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné 
pol'nohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu", čo je v 
rozpore so skutočnosťou. Na uvedenú námietku odvolatel'ov OÚ Žilina - OVBP uvádza, že 
podľa ust. § 70 ods. l Katastrálneho zákona údaje katastra uvedené v§ 7 sú hodnoverné, ak 
sa nepreukáže opak, teda napr. parcelné čísla, údaje o parcelách registra "C" evidovaných na 
katastrálnej mape, atď. Odvolatelia ďalej v podaných odvolaniach tvrdia, že na uvedenom 
pozemku parc.č.: KN - C 4879/22 je vybudovaná (a to minimálne už od roku 1979) 
inžinierska stavba - cestná mestská komunikácia, konkrétne ulica Janka Silana (pôvodne ulica 
Kukorelliho), ktorej vlastníkom je mesto Žilina a podl'a skutočného reálneho stavu je 
vybudovaná na pozemkoch parcelné čís lo KN - C 488211 , 4882/2, 4879/22, 4879/3 
a 4879/12, pričom až po hranicu s pozemkom parc.č.: KN - C 4879/3 ide o dvojpruhovú 
obojsmernú komunikáciu s chodníkmi. Na uvedené tvrdenie odvolateľov OÚ Žilina- OVBP 
uvádza, že mesto Žilina je síce vlastníkom miestnej komunikácie ul. Janka Silana, avšak len 
v tej časti, ktorá sa nachádza na pozemku parc.č.: KN - C 4882/1 v kat. území Ži lina, o čom 
svedčí aj list mesta Žilina č. : 17965/2014-44242/2014-0PM-BL zo dňa 22.09.2014, ktorý je 
súčasťou podaných odvolaní. Na základe uvedeného OÚ Žilina- OVBP má za preukázané, 
že miestna komunikácia (ul. Janka Silana) je vlastníctvom mesta Žilina, avšak len v tej časti, 
ktorá sa nachádza na pozemku parc.č.: KN - C 488211 v kat. území Žilina, a preto uvedené 
námietky odvolateľov zamieta ako nepreukázané a nepodložené. 

Odvolatelia ďalej v podaných odvolaniach uvádzajú, že stavebru1<. žiada o povolenie 
prekládky časti plynovodu z dôvodu, že na pozemkoch parc.č.: KN - C 4879/21 a 4879/22, 
ktoré sú jeho podielovým spoluvlastníctvom plánuje výstavbu rodinného domu, pričom na 
príslušnom stavebnom úrade už podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu 
rodinného domu. Na uvedenú námietku odvolateľov o tom, že stavebník už podal žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu OÚ Žilina - OVBP uvádza, že 
táto námietka nie je podložená žiadnym konkrétnym dôkazom (napr. žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia) a teda túto námietku nie je možné verifikovať, a preto OÚ Žilina -
OVBP zamieta túto námietku ako ničím nepodložené tvrdenie. 

Odvolatelia ďalej v podaných odvolaniach uvádzajú, že stavbou rodinného domu 
a oplotenia dôjde stavebníkom k zlikvidovaniu časti cestnej mestskej komunikácie 
vybudovanej na pozemku parc. č. : K.N - C 4879/22. Označená mestská komunikácia v celej 
svojej dÍžke, t.j . vrátane jej časti vybudovanej na parcelách KN - C 4879/22, 4879/3 
a 4879/1 2 zabezpečuje jediný možný prístup motorovými vozidlami pre vlastníkov 
pozemkových nehnuteľností, a to pozemkov parc.č.: KN - C 4879119, 4879111 ,4879/16, 
4877/7, 4877/3,4879/13, 4879114, 4877/4 v kat. území Žilina. OÚ Žilina- OVBP na uvedenú 
námietku uvádza, že stavba rodinného domu a oplotenia nie je predmetom tohto konania 
(konanie o povolení prekládky NTL plynovodu), a preto sa k nej OÚ Žilina - OVBP ani 
nebude vyjadrovať. 

Odvolatelia ďalej v podaných odvolaniach uvádzajú, že po celej dÍžke pozemku 
parc.č.: KN - C 4879/22 vedie kanal izačné potrubie - verejný obvod, tak ako to vyplýva 
z pripoj enej prílohy k tomuto odvolaniu - Kópia katastrálnej mapy zo dňa 16.10.2000, do 
ktorej boli zo strany Severoslovenských vodárni a kanalizácii, odštepný závod Žilina, Bôrická 
cesta 1960, Žilina zah eslené inžinierske siete - mestský vodovod a kanalizácia v správe 
SEVAK podľa skutočného stavu. Navrhovaná prekládka plynovodu bude teda križovať, resp. 
zasahovať do jestvujúceho kanalizačného potrubia uloženého v pozemku parc. č.: KN - C 
4879/22. Na uvedenú námietku odvolatel'ov OÚ Žilina - OVBP uvádza, že v predloženom 
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správnom spise sa nachádza vyjadrenie spoločnosti SEV AK, a.s., ktorá s navrhovanou 
stavbou - prekládkou NTL plynovodu súhlasí. Na základe uvedeného OÚ Žilina - OVBP túto 
námietku odvolateľov zamieta ako nedôvodnú. 

Odvolatelia ďalej v podaných odvolaniach uvádzajú, že pokiaľ sa k podmienkam 
povolenia stavby vyjadrovali ostatné dotknuté orgány, posudzovali stav a podmienky 
uvádzané stavebníkom v žiadosti o povolenie stavby, ktoré nekorešpondujú s reálnym 
stavom. Preto ich vyjadrenia k povoleniu stavby je potrebné považovať za irelevantné. Na 
uvedenú námietku odvolatel'ov OÚ Žilina - OVBP uvádza, že nemá dôvod spochybňovať 
vyjadrenia prís lušných dotknutých orgánov, ktoré sa k povol'ovanej stavbe prekládky NTL 
plynovodu vyjadrovali na základe predloženej projektovej dokumentácie a na základe 
aktuálneho stavu sietí (v ich vlastníctve resp. správe) v konkrétnom území. Vzhľadom na 
uvedené, OÚ Ži lina - OVBP túto námietku odvolateľov zamieta ako nedôvodnú. 

Odvolatelia uvádzajú, že stavba, o ktorej sa v tomto stavebnom konaní rozhoduje -
Prekládka časti verejného NTL plynovodu, nie je svojím rozsahom veľká, nejde o zvlášť 
rozsiahlu stavbu, ani o stavbu s veľkým počtom účastníkov, pričom v tomto konkrétnom 
prípade počet účastníkov konania je určitý a j e možné ho presne a ľahko určiť. Odvolanie sa 
stavebného úradu na skutočnosť, že sa j edná o tzv. líniovú stavbu, nemôže byť v tomto 
konkrétnom prípade rozhodujúcim. Na uvedenú námietku odvolatel'ov OÚ Žilina - OVBP 
uvádza, že podľa ust. § 69 ods. l Stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie 
o predÍžení jeho platnosti sa oznámi rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania. 
Vzhľadom na to, že ust. § 61 ods. 4 Stavebného zákona presne stanovuj e, v ktorých prípadoch 
je stavebný úrad povinný doručovať oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou, tak 
stavebný úrad musí podl'a tohto ustanovenia postupovať. OÚ Žilina - OVBP uvádza, že sa 
nejedná o ľubovôľu stavebného úradu, že si sám určí, v ktorých prípadoch a pri ktorých 
stavbách bude oznámenie začatia konania ako aj všetky písomnosti vrátane rozhodnutia 
o povolení stavby doručovať do vlastných túk alebo verejnou vyhláškou. Ust. § 61 ods. 4 
Stavebného zákona jednoznačne ukladá povinnosť stavebnému úradu doručovať 

oznámenie o začatí konania ako aj ostatné písomnosti vrátane rozhodnutia o povolení líniovej 
stavby verejnou vyhláškou, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o malý počet účastníkov 
konania, ktorí sú stavebnému úradu známi. Pojem "líniové stavby" je vymedzený v ust. § 139 
ods. 3 Stavebného zákona, podľa ktorého líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmä 
ropovody, plynovody, produktovody, teplovody (viď písm. a) daného ustanovenia) . Na základe 
uvedeného OÚ Žilina- OVBP zamieta námietky odvolateľov ohľadom spôsobu doručovania 
písomností verejnou vyhláškou ako nedôvodné, keďže stavebnému úradu vyplýva povinnosť 
doručovať písomnosti verejnou vyhláškou pri konaní o líniovej stavbe priamo zo zákona. 

Odvolatelia ďalej v podaných odvolaniach uvádzajú, že upustením od ústneho 
pojednávania a spôsobom, ktorý zvolil pre doručovanie písomností ostatným účastníkom 
konania, týchto de facto vylúčil z možnosti podať námietky v konaní. Na uvedenú námietku 
odvolateľov OÚ Žilina - OVBP uvádza, že podľa ust. § 4 ods. l Správneho poriadku 
účastníci konania (§ 14) spolupracujú so správnymi orgánmi v priebehu celého konania. 
Správny poriadok vychádza z princípu spolupráce účastníkov konania, lebo ráta s ich 
intenzívnou aktívnou spoluúčast'ou v rámci celého správneho konania (od jeho začatia až 
do jeho skončenia) . Aj keď tento princíp treba chápať predovšetkým ako právo účastníkov 
konania, neznamená to, že by účastníci konania neboli na takúto aktívnu spoluúčasť 

správnym poriadkom zaviazaní. Účastníci konania sú totiž nielen nositel'mi zákonom 
ustanovených procesných práv, ale aj procesných povinností, ktorých neplnenie by mohlo 
nepriaznivo - prípadne aj úplne znemožniť - priebeh a výsledok konania, v ktorom sa síce 
rozhoduje o ich práve a povinnosti, ale ktoré sa tiež týka verejného záujmu. Z uvedeného j e 
teda zrejmé, že účastníci konania sú povinní v rámci účinnej ochrany svojich práv a právom 
clu·ánených záujmov aktívne sa zúčastňovať na správnom konaní, a nie len pasívne vyčkávať 
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na procesné úkony uskutočnené zo strany správneho orgánu, v tomto prípade stavebného 
úradu mesta Žilina. Všetci účastnici konania majú rovnaké práva a povinnosti, ktoré 
vyplývajú z princípu procesnej rovnosti účastníkov konania zakotvenom v ust. § 4 ods. 2 
Správneho poriadku. Vzhl'adom na uvedené, OÚ Žilina- OVBP vyššie uvedenú námietku 
odvolateľov o tom, že im bolo znemožnené (aj pri forme doručovania verejnou vyhláškou) 
podávať námietky v konaní, za nedôvodné, keďže každý účastník konania je povinný aktívne 
sa na konaní zúčastňovať, sledovať priebeh konania a ako aj sledovať zákonné a stavebným 
úradom stanovené lehoty pre podávanie námietok a pripomienok stanovené v rámci konania. 

OÚ Žilina - OVBP aJ vzhľadom na vyššie uvedené odvolatel'ov dáva do pozornosti, 
že v stavebnom konaní, obdobne ako aj v územnom konaní, platí koncentračná zásada. To 
znamená, že po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky 
účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa 
považujú za kladné. Stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutočnosť 
písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich pripomienok a námietok (viď 
Rozsudok Najvyššieho súdu SR č.: 6Sžp/l/2011 zo dňa 20.07.2011). OÚ Žilina - OVBP 
z predložených podkladov nachádzajúcich sa v administratívnom spise zistil, že stavebný úrad 
listom č.: 7261/2017-56487/2017-0SP-DU zo dňa 29. 11.2017 oznámil začatie stavebného 
konania a súčasne upozotnil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky 
k povoľovanej stavbe si môžu uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia, pretože na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. 

Posledný deň na podávanie námietok a pripomienok zo strany účastníkov konania 
k povoľovanej stavbe bol deň 29.12.2017. Odvolateľmi podané námietky v rámci odvolania 
nemožno považovať za nové skutočnosti a dôkazy, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na 
rozhodnutie vo veci. Odvolatelia boli so skutočnosťami, ktoré v odvolaní namietajú, 
oboznámení už v rámci uskutočňovaného prvostupňového konania. OÚ Žilina - OVBP ako 
príslušný odvolací orgán uvádza, že tieto námietky uvedené v podanom odvolaní, si 
odvolatelia mali (a mohli) uplatniť už pred prvostupňovým správnym orgánom v rámci lehoty 
na podávanie námietok a pripomienok stanovenej stavebným úradom ešte pred vydaním 
rozhodnutia o povolení stavby. Odvolatelia boli náležite poučení o tom, aké skutočnosti im 
vyplynú z oneskorene podaných námietok, ale aj napriek tomu túto svoju možnosť pred 
prvostupňovým správnym orgánom nevyuži li, resp. premeškali lehotu na podávanie námietok 
a pripomienok. OÚ Žilina - OVBP ako príslušný odvolací orgán, aj napriek tomu, že sa 
s uvedenými námietkami odvolateľov v rámci odvolacieho konania riadne vysporiadal, na 
základe koncentračnej zásady tieto námietky odvolateľov nebude brať do úvahy. 

OÚ Žilina- OVBP na záver tohto rozhodnutia uvádza, že prvostupňový stavebný úrad 
pri svojom rozhodovaní postupoval v súlade so zásadou zákonnosti, keď postupoval v súlade 
so zákonmi, inými právnymi predpismi a normami. Stavebný úrad postupoval aj v súlade so 
zásadou súčinnosti správneho orgánu s účastníkmi konania. Zároveň stavebný úrad 
účastníkov konania poučil aj o možnosti podať voči vydanému rozhodnutiu odvolanie. 
Stavebný úrad postupoval aj v súlade so zásadou materiálnej pravdy, keď zistil spoľahlivo 
stav veci ako aj všetky skutočnosti potrebné pre korektné rozhodnutie v predmetnej veci . 
Stavebný úrad tak mobil z úradnej povinnosti vyplývajúcej mu jednoznačne zo zákona. 
Spoľahlivé zistenie stavu veci predpokladá postup, keď si správny orgán v súlade s ust. § 32 
ods. l Správneho poriadku zaobstará také podklady pre rozhodnutie, ktoré mu umožnia zistiť 
presne a úplne skutkový stav veci. Stavebný úrad postupoval aj v súlade so zásadou rovnosti 
účastníkov konania, keď z jeho konania nebola zrejmá účelová ani iná procesná diskriminácia 
účastníkov konania. Všetci účastníci mali rovnaké procesné práva na podávanie nán1ietok 
a pripomienok v rámci uskutočneného konania pred prvostupňovým stavebným úradom. 
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Prvostupií.ový stavebný úrad poskytol všetkým účastníkom konania rovnaké možnosti na 
obhájenie svojich práv. OÚ Žilina - OVBP uvádza, že stavebný úrad postupoval v intenciách 
vyššie uvedených zákonov, keď si zaobstaral potrebné podklady pre rozhodnutie vo vec1 
a zistil si presne a úplne skutkový stav a následne vo veci náležite rozhodol. 

Podľa ust. § 46 zákona Správneho poriadku rozhodnutie musí byľ v súlade so zákonmi 
a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musi vychádzať zo 
spof'ahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpi sa né náležitosti. 

Podla ust. § 59 ods. 2 Správneho poriadku ak sú pre to dôvody, odvolací orgán 
rozhodnutie zmení alebo zrui:f, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrd{ 

OÚ Žilina - OVBP po oboznámení sa s dôvodmi odvolania Anny Gáťovej a Ing. 
Ivana Gáťu, obaja bytom Janka Silana 3062/4, 010 Ol Žilina, s dôvodmi odvolania Eduarda 
Polanského, bytom Janka Silana 1863/3, 010 Ol Žilina a s dôvodmi odvolania Mgr. Moniky 
Ftihrichovej, bytom Janka Silana 1862/8, O l O O l Žilina, ako aj preskúmaním odvolaním 
napadnutého rozhodnutia mesta Žilina ajeho porovnaním s platnými zákonmi a všeobecne 
záväznými predpismi, nezistil také závažné porušenie v jeho konaní a rozhodnutí, pre ktoré 
by bolo odôvodnené preskúmavané rozhodnutie zrušiť a preto rozhodol tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa podľa ust. § 59 ods. 4 Správneho poriadku 
nemožno ďalej odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa príslušných 
ustanoveni Správneho súdneho poriadku. 

J_ rl ---.. ~ -...... 
RNDr. Ivana Žureková 

vedúca odboru 

Dotknutým účastníkom sa toto rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 69 ods. 
l v nadväznosti na ust. § 61 ods. 4 Stavebného zákona v spojení s ust. § 26 Správneho poriadku vyvesením 
po dobu 1 S dní na úradnej tabuli Okresného úradu Žilina, Odboru výstavby a bytovej politil<y, so sídlom 
Vysokošlwlákov 8556/338, 010 08 Žilina, na internetovej stránke Okresného úradu Žilina, Odboru 
výstavby a bytovej politiky a na úradnej tabuli mesta Žilina. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Mesto Zilina bezodkladne oznámi slmtočnosť o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia Okresnému úradu 
Žilina, Odboru výstavby a bytovej politil<y. 

Vyvesené dňa: ...... f6 ... .9.:f .... 0..:§? ...... . 

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

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby 
potvrdzuj úcej vyvesenie a zvesenie: 



Na vedomie: 
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l. PhDr. Mgr. Jozef Mikyška, 013 06 Terchová 2115, celou splnomocneného zástupcu: 
Michal Gramata, Jasc!'íová 3223/36, 010 07 Žilina, 

2. Juraj Klučiar, Saleziánska 17, 010 Ol Žilina, 
3. !ng. Juraj Wilhelm, Lenardova l 144/18,851 Ol Bratislava, 
4. Anna Gát'ová a Ing. Ivan Gáťa, obaja bytom Janka Silana 3062/4, O l O O l Žilina, 
5. Eduard Polanský, Janka Silana 1863/3,010 Ol Žilina, 
6. Mgr. Monika Fiihrichová, Janka Silana 1862/8,010 Ol Žilina. 

Na vedomie: 
7. Mesto Žilina, primátor mesta, Nám. obetí komunizmu l, Ol l 31 Žilina, spolu 

s vrátením .spisu(+ l exemplár na vyvesenie). 

c/o: 
- sprs. 


