
 
 
 

Číslo: OU-SC-OSZP/2020/0012176/12370/VY-20/Ke                              Dňa: 21.08.2020 

 

VEC: Oznámenie o obsahu podaného odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Senec, 

Odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy číslo OU-SC-OSZP-

2020/001033/G-10/Ke(2018/017074,2019/001122) zo dňa 29.01.2020 právoplatné dňa 

18.03.2020 

 _________________________________________________________________________ 

Výzva na vyjadrenie k odvolaniu- verejnou vyhláškou. 

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako 

miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona  

č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov, špeciálny 

stavebný  úrad  v  zmysle  ust.  §  120  zák.č.  50/1976  Zb. o územnom  plánovaní a  stavebnom 

poriadku  (stavebný  zákon) v znení neskorších predpisov,  v súlade s § 56 a §57 zák.č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, že po zákonom 

stanovenej lehote dňa 11.05.2020 prišlo na okresný úrad Senec do e-schránky úradu a pre 

nespárované podanie s registratúrnym systémom Fabasoft v zmysle listu č. OU-SC-OO-

2020/002272-1 zo dňa 29.06.2020 doručené na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy dňa 23.06.2020 sa odvolal Marcel Slávik, 

predseda Združenia domových samospráv, office: Námestie SNP 13/B, 841 01 Bratislava, 

sídlo: Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava (viď. príloha), voči rozhodnutiu 

vydanému Okresným úradom Senec, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsekom štátnej 

vodnej správy, pod číslom OU-SC-OSZP-2020/001033/G-10/Ke(2018/017074,2019/001122) zo 

dňa 29.01.2020 právoplatné dňa 18.03.2020   pre stavebníka BRUCK s. r. o., Šuleková 68, 811 

03 Bratislava IČO: 46 776 486 v zastúpení Ing. Jana Čuchtová, Púpavová 1543/8, 900 41 

Rovinka na uskutočnenie vodných stavieb „Obytná zóna- Pod Pšenom 1. etapa“  SO 201.01  

Verejný vodovod – etapa 01, hlavné rozvody na p. č.:1533/30, 1533/142 (EKN 1549, 1550/1, 

1550/2, 1551, 1552, 1553, 1554), 1533/340, 1533/341 k. ú. Most pri Bratislave Prípojky verejná 

časť odbočenia z verejného vodovodu po vodomernú šachtu na p. č.:1533/346, 1533/347, 

1533/348, 1533/349, 1533/350, 1533/351, 1533/352, 1533/353, 1533/354, 1533/355, 1533/356, 

1533/357, 1533/358, 1533/359, 1533/360, 1533/361, 1533/362, 1533/363, 1533/363, 1533/364, 

1533/365, 1533/366, 1533/367, 1533/368, 1533/369, 1533/370, 1533/371, 1533/372, 1533/373, 

1533/374, 1533/337, 1533/338, 1533/402, 1533/401, 1533/400, 1533/399, 1533/398, 1533/397, 

1533/396, 1533/395, 1533/394, 1533/393, 1533/392, 1533/343, 1533/342, 1533/391, 1533/390, 

1533/389, 1533/388, 1533/387, 1533/386, 1533/385, 1533/384, 1533/383, 1533/382, 1533/381, 

1533/380, 1533/379, 1533/378, 1533/376, a spoločná z 1533/340 pre p. č.:1533/375, 1533/143, 

1533/345, SO 2012.01 Splašková kanalizácia - etapa 01, hlavné rozvody na p. č.: 1533/31, 

1533/30, 1533/142 (EKN 1549, 1550/1, 1550/2, 1551, 1552, 1553, 1554), ČS-1533/340, 

Prípojky verejná časť odbočenia z verejnej kanalizácie po revíznu šachtu na p. č.:1533/143,  345, 

346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 

365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 337, 338, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396, 

395, 394, 393, 392, 343, 342, 391, 390, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379, 

378, 376, 375 k. ú. Most pri Bratislave. 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy sa 

s námietkami Združenia domových samospráv vysporiadal jednotlivo a rozhodnutie číslo OU-

SC-OSZP-2020/001033/G-10/Ke(2018/017074,2019/001122) zo dňa 29.01.2020 bolo  

Združeniu domových samospráv doručené dňa 28.02.2020 o čom je doklad o doručení. 

V prílohe tohto listu Vám zasielame fotokópiu odvolania a v zmysle § 56 a § 57 zák.č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Vás žiadame o zaslanie vyjadrenia k 

podanému odvolaniu do 8 dní odo dňa doručenia (deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom 

doručenia) tohto oznámenia na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek štátnej vodnej správy 

Hurbanova 21, 903 01 Senec 
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úsek štátnej vodnej správy.     

Obci Most pri Bratislave sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní, deň vyvesenia a 

zvesenie na vyhláške potvrdiť a odoslať tunajšiemu úradu. 

Príloha č. 1: Kópia odvolania , podľa textu – 2A4 

 

 

 

               Ing. Beáta Adameová 

                vedúca odboru 

 

Toto oznámenie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 vodného zákona účastníkom 

konania z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie a uverejnením na webom sídle 

(http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20). Toto oznámenie sa oznamuje prostredníctvom obce 

Nová Dedinka vyvesením po dobu 15 dní na jej úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesená dňa.......................................                    Zvesená dňa........................................ 

 

Podpis, pečiatka     Podpis, pečiatka 

 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:  

Žiadateľ: 

1. BRUCK s. r. o., Šulekova 68, 811 03 Bratislava IČO: 46 776 486 v zastúpení Ing. Jana 

Čuchtová, Púpavova 1543/8, 900 41 Rovinka  

2. Obec Most pri Bratislave, Obecný úrad, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave - 

vyhláška na vyvesenie 

3. Obec Most pri Bratislave, Obecný úrad, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave  

4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. Box 218, 851 02 Bratislava 

Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

6. Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská č.2, P.O.Box 45, 842 04 Bratislava 4  

7. Kanalizácia M&M, s. r. o., Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave 

8. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 

právo k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť 

výstavbou priamo, alebo nepriamo dotknuté. 

Na vedomie:  

9. Západoslovenská distribučná, a.s ., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.,   

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava 

11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 

12. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

13. Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, P. O. 

Box 59, 903 01 Senec 

14. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

15. Slovak Telecom, a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

16. Hydromeliorácie, š. p., Vrakúnská 29, 825 63 Bratislava 211 

17. Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Hurbanova 21, 903 

01 Senec 

18. Transpetrol, a.s., prevádzka Šahy, 936 01 Šahy  

19. TRANSPETROL, a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 

20. Slovnaft a. s., Produktovod Kľačany, 920 64 Kľačany 

21. Technická Inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. 
 

 
Telefón Fax E-mail Internet IČO 

+421/2/40 20 24 49 +421/2/40 20 24 36 jana.kellova@minv.sk www.minv.sk 00151866 

http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20
http://www.minv.sk/
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Príloha č. 1 

Združenie domových samospráv týmto podľa §19 ods.1 Správneho poriadku v písomnej podobe 

dopĺňa podania urobené v elektronickej podobe (mailová komunikácia uvedená v prílohe) a to 

doložením týchto podaní autorizovaných kvalifikovanou elektronickou pečaťou podľa zákona o 

e-governmente č.305/2013 Z.z.; čím je v zmysle §40 ods.4 Občianskeho zákonníka zachovaná 

ich písomná forma; podľa §23 zákona o e-governmente je týmto preukázaná autorizácia 

elektronickej komunikácie ako aj oprávnenie konať v mene právnickej osoby. 

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 

zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na 

ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nedoručovať. 

S pozdravom, Združenie domových samospráv Marcel Slávik, predseda sídlo: Rovniankova 14 | 

P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava office: Námestie SNP 13/B | 841 01 Bratislava +421 907 

901 676 www.samospravydomov.org www.climaterealityproject.com 

 

|Združenie domových samospráv (ÚK/SP) 

Od: Združenie domových samospráv (ÚK/SP) <uksp@samospravydomov.org> 

Odoslané: streda, 6. mája 2020 22:17 

Komu: oszp.sc@minv.sk 

Predmet: OU -SC-OSZP-2020/001033/G-10/Ke (ÚKSP: Obytná zóna pod P3nom) Odvolanie 

voči stavebnému povoleniu Okresného úradu Senec č. OU -SC-OSZP-2020/001033/G-10/Ke 

Voči stavebnému povoleniu Okresného úradu Senec č. OU -SC-OSZP-2020/001033/G-10/Ke zo 

dňa 29.01.2020 sa odvolávame. 

Podľa §34 ods.1 Stavebného zákona je účastníkom územného konania aj dotknutá verejnosť, 

ktorá sa zúčastnila procesu EIA podľa zákona EIA č.24/2006 Z.z. 

(https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytna-zona-pod-psenom); takouto dotknutou 

verejnosťou je aj Združenie domových samospráv, ktoré malo byť účastníkom napadnutého 

územného konania. Podľa čl.6 ods.4 Aarhurského dohovoru sa dotknutej verejnosti garantuje 

právo spolupodielať sa na rozhodovaní až do momentu vydania tzv. finálneho rozhodnutia, 

ktorým je v podmienkach SR až kolaudačné rozhodnutie. Podľa rozdeľovníka napadnutého 

rozhodnutia je zrejmé, že stavebný úrad nekonal s úplným okruhom účastníkom konania; podľa 

judikátu Ústavného súdu sp.zn. II. ÚS 22/02-117 zo dňa 16.04.2003 je takéto územné konanie 

neústavné a teda nezákonné, v dôsledku čoho je potrebné rozhodnúť o zrušení napadnutého 

rozhodnutia a vrátenia veci na nové konanie. 

Podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR sp.zn. II.ÚS 22/02-117 zo dňa 16.04.2003 je konanie s 

neúplným okruhom účastníkov konania neústavné a teda nezákonné, v dôsledku čoho je 

potrebné rozhodnúť o zrušení napadnutého rozhodnutia a vrátenia veci na nové konanie. Z 

predmetného rozhodnutia ústavného súdu citujeme: „Právo byť účastníkom správneho konania je 

súčasťou základného práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Správne konanie 

bez účastníkov, resp. bez úplného okruhu účastníkov nemôže zákonným, a teda ani ústavne 

súladným spôsobom dosiahnuť svoj účel spravidla vyjadrený v základných ustanoveniach 

každého procesného predpisu upravujúceho administratívny proces. Do obsahu práva byť 

účastníkom správneho konania patrí aj právo každého domáhať sa práva byť účastníkom za 

splnenia zákonom ustanovených predpokladov a právo na rozhodnutie (hoci procesnej povahy) o 

tom, či osoba domáhajúca sa tohto postavenia v konkrétnom procese je alebo nie je podľa orgánu 

inej právnej ochrany účastníkom konania pred ním. V prípade negatívneho rozhodnutia je 

súčasťou tohto práva aj právo podať proti nemu odvolanie.“ Stavebný úrad nekonal spôsobom 

ako Ústavný súd záväzne určil a to je podľa názoru Ústavného súdu SR dostatočným dôvodom 

na zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na nové konanie a rozhodnutie. Združenie domových 

samospráv bolo neúčasťou v konaní zároveň upreté právo oboznámiť sa so spisom podľa §23 

ods.1 Správneho poriadku, ktoré je predpokladom na realizáciu práva vyjadrenia k podkladom 

rozhodnutia podľa §33 ods.2 Správneho poriadku. V dôsledku neoboznámenia sa s podkladmi 

rozhodnutia bolo odvolateľovi upreté právo na vyjadrenie k podkladom rozhodnutia a navrhnúť 

ďalšie dôkazy podľa §33 ods.2 Správneho poriadku;, čím správny orgán zároveň porušil zásadu 

umožnenia účastníkom konania efektívne hájiť svoje práva a záujmy podľa §3 ods.2 Správneho 

http://www.samospravydomov.org/
http://www.climaterealityproject.com/
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytna-zona-pod-psenom
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poriadku. Tým bolo odvolateľovi zároveň upreté právo podľa čl.6 ods.4 Aarhurského dohovoru 

č.43/2006 Z.z. 

Podľa rozsudku NS SR sp.zn. 3 Szd 7/2009 zo dňa 23.03.2010 ako aj sp.zn. 3 Sžo 220/2010 zo 

dňa 02.08.2011, ktorý konštatuje, že ak sa správny orgán svojim postupom neumožnil 

účastníkovi oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia a v dôsledku toho sa ani nezaoberal 

prípadnými námietkami, návrhmi dôkazov a vyjadreniami účastníka konania, tak úrad 

postupoval v rozpore s §33 ods.2 Správneho poriadku a toto samo o sebe je dôvodom na zrušenie 

takéhoto rozhodnutia. 

Podľa §54 ods.3 Správneho poriadku „Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho 

poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, 

predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia 

rozhodnutia.“ Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné napadnuté stavebné povolenia boli ZDS 

oznámené až dňa 30.04.2020 a to na základe infožiadosti obci Most pri Bratislava, je splnená 

podmienka podľa citovaného ustanovenia správneho poriadku a preto je potrebné toto odvolanie 

vybaviť ako včasné a riadne. 

Podľa §60 Správneho poriadku „Odvolací orgán je povinný preskúmať i oneskorené odvolanie z 

toho hľadiska, či neodôvodňuje obnovu konania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo 

odvolacieho konania." Dôvod na obnovu konania je daný §62 ods.1 písm.c Správneho poriadku, 

nakoľko nesprávnym postupom stavebného úradu bolo ZDS odňatá možnosť zúčastniť sa na 

predmetnom konaní. 

Vzhľadom na konštatované pochybenia v stavebnom konaní žiadame, aby odvolací orgán 

napadnuté rozhodnutie zrušill a vec vrátil na nové stavebné konanie. Toto odvolanie má podľa 

§55 ods.1 Správneho poriadku odkladný účinok. 

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí o odvolaní. • 

S podkladmi odvolacieho úradu žiadame byť oboznámení podľa §23 ods.1 pred samotným 

vydaním druhostupňového rozhodnutia a umožniť odvolateľovi sa k nim podľa §33 ods.2 

Správneho poriadku vyjadriť.  

• Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku 

do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; 

listiny v papierovej forme nezasielať.  

• Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej 

podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. 

S pozdravom, Združenie domových samospráv Marcel Slávik, predseda sídlo: Rovniankova 14 | 

P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava office: Námestie SNP 13/B | 841 01 Bratislava +421 907 

901 676 www.samospravydomov.org www.climaterealityproject.com  

 

http://www.samospravydomov.org/
http://www.climaterealityproject.com/

