
 
 
 

 

Číslo: OU-SC-OSZP/2019/002549/VY-16/Ke                                         Dňa: 04.07.2019 

 

 

 

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

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

OSZP/2019/002549/G-30/Ke zo dňa 30.05.2019  – doplnenie  konania  

_________________________________________________________________________ 

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 v zákonom stanovenej 

lehote dňa 03.06.2019 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/2019/002549/G-30/Ke zo dňa 30.05.2019  pre stavebníka REALITY MILOSLAVOV 

spol. s r.o., Podunajská 25,  821 06 Bratislava IČO: 50 415 710 na uskutočnenie vodných 

stavieb „Dopravná a technická infraštruktúra IBV Miloslavov Alžbetin Dvor“ SO-02  

Splašková kanalizácia a prípojky, SO-03  Čerpacia stanica splaškových vôd na p. č. 

482/165, SO-04  Dažďová kanalizácia, SO-05  Vodovod a vodovodné prípojky, hlavné 

rozvody na p. č.:  480/164, 481/2 (1071/20 KNE), 482/3, 440/1, 457 (1070 KNE), 482/165 

a prípojky na p. č.: 482/112, 482/113, 482/114, 482/115, 482/116, 482/117, 482/118, 482/119, 

482/120, 482/121, 482/122, 482/123, 482/124, 482/125, 482/126, 482/127, 482/128, 482/129, 

482/130, 482/131, 482/132, 482/133, 482/134, 482/135, 482/136, 482/137, 482/138, 482/139, 

482/140, 482/141, 482/142, 482/143, 482/144, 482/145, 482/146, 482/147, 482/148, 482/149, 

482/150, 482/151, 482/152, 482/153, 482/154, 482/155, 482/156, 482/157, 482/158, 482/159, 

482/160, 482/161, 482/162, 482/163, 482/164, 482/165, 482/166, 482/167, 482/168, 482/169, 

482/170, 482/171, 482/172, 482/173, 482/174, 482/175, 482/176, 482/177, 482/178, 482/179, 

482/181, 482/182, 482/183, 482/184, 482/185, 482/186, 482/187, 482/188, 482/189, 482/190, 

482/191, 482/192, 482/193, 482/194, 482/195, 482/196, 482/197, 482/198, 482/199, 482/200, 

482/201, 482/202, 482/203, 482/204, 482/205 k. ú. Miloslavov. 

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, 

úsek štátnej vodnej správy.        

Obci Miloslavov sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní, deň vyvesenia a zvesenie 

na vyhláške potvrdiť a odoslať tunajšiemu úradu. 

Príloha: Kópia odvolania , podľa textu – 4A4 

 

 

               Ing. Beáta Adameová 

                vedúca odboru 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek štátnej vodnej správy 

Hurbanova 21, 903 01 Senec 
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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 

Miloslavov 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:  

1. REALITY MILOSLAVOV spol. s r.o., Podunajská 25,  821 06 Bratislava  

2. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov-  vyhláška na vyvesenie  

3. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov 

Na vedomie: 

4. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13/B, 841 01 Bratislava 

5. Všetkým ostatným známym a neznámym účastníkom konania sa Oznámenie o obsahu 

podaného odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Senec, Odboru starostlivosti 

o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy číslo OU-SC-OSZP/2019/002549/G-30/Ke 

zo dňa 30.05.2019  – doplnenie  konania, oznamuje verejnou vyhláškou. 
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Príloha č. 1 

Všeobecná agenda 

| 
Všeobecná agenda 
| 
Predmet ___ 
| 
Text 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. 
Všetky písomne potvrdené dokumenty sú 
podaniami Združenia domových samospráv ako 
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 
+421 905 728 704 (SVK) | 
slavik@samospravydomov.org | 
www.samospravydomov.org 
 
Marcel Slávik (predseda ZDS) 
Od: Marcel Slávik (predseda ZDS) <slavik@samospravydomov.org> 
Odoslané: pondelok, 3. júna 2019 11:55 
Komu: 'oszp.sc@minv.sk' 
Predmet: OU-SC-OSZP-2019/002549/G-30/Ke (ÚKSP: Dopravná a technická infraštruktúra 
IBV Miloslavov Alžbetin Dvor) 

Odvolanie voči stavebnému povoleniu Okresného úradu Senec č. OU-SC-OSZP-
2019/002549/G-30/Ke 
Voči stavebnému povoleniu Okresného úradu Senec č. OU-SC-OSZP-2019/002549/G-
30/Kezo dňa 30.05.2019 sa 
odvolávame pre jeho nezákonnosť z nasledovných dôvodov: 
a) Podľa §34 ods.1 Stavebného zákona je účastníkom územného konania aj dotknutá verejnosť, ktorá 

http://www.samospravydomov.org/
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sazúčastnila procesu EIA podľa zákona EIA č.24/2006 Z.z.; takouto dotknutou verejnosťou je aj Združenie 
domových samospráv, ktoré malo byť účastníkom napadnutého územného konania v zmysle rozhodnutí 
č.. 
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 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. 
b) Podľa §16a ods.23 Vodného zákona „Povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa 

povoľuje 
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navrhovaná činnosť bez vydania rozhodnutia v konaní podľa odseku 13 alebo 21.“ Ustanovenie 
§16a ods.23 
Vodného zákona predstavuje zákonný zákaz vydať stavebné povolenie bez zabezpečenia rozhodnutia o 
primárnom posúdení vplyvov na vody, ktorým sa do slovenského právneho poriadku transponovala 
Rámcová 
smernica o vode č. 2000/60/ES. 
Podľa §19 zákona o životnom prostredí „Každý, kto zistí, že hrozí poškodenie životného prostredia 

alebo že k 
nemu už došlo, je povinný urobiť v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia na 
odvrátenie hrozby 
alebo na zmiernenie následkov a bez meškania ohlásiť tieto skutočnosti orgánu štátnej správy; 
povinnosť 
zasiahnuť nemá ten, kto by tým ohrozil život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby.“. Keďže ako 
environmentálny spolok máme v dôsledku §178 ods.3 Súdneho správneho poriadku aj kompetenciu 
kontroly 
naplnenia verejných záujmov ochranu životného prostredia, dospeli sme k záveru, že postup stavebného 
úradu v časti overujúcej splnenie verejných záujmov ochrany vôd je nedostatočné a zrejme aj v rozpore 
so 
zákonom. 
Pre správnu aplikáciu je potrebné vychádzať z účelu a cieľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES, 
ktorá je 
pre členské štáty záväzná čo do cieľov. V danom prípade však existuje aj právne záväzný výklad 
procesného 
postupu orgánov členských štátov a to v rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie č. C-461/13, ktorý 
stanovuje povinnosť členských štátov nepovoliť projekt, ktorý môže spôsobiť zhoršenie stavu útvaru 
povrchovej vody; t.j. kým sa nepreukáže opak v súlade s Rámcovou smernicou o vode. Uvedený 
rozsudok je 
záväzným výkladom Európskeho práva a členské štáty a ich štátne orgány sú týmto právnym názorom 
priamo 
viazané; vrátane odvolacieho úradu. Z uvedeného rozsudku Súdneho dvora EÚ vyplýva, že povoliť 
možno len 
ten projekt, ktorý preukáže nezhoršovanie ochrany vôd pričom §16a Vodného zákona požaduje formu 
rozhodnutia Okresného úradu v sídle kraje so splnením všetkých procesných aj formálnych náležitostí 
rozhodnutia podľa tohto ustanovenia Vodného zákona. 
Pre účely splnenia §16a Vodného zákona je dotknutým orgánom okresný úrad v sídle kraja avšak pre 
účely 
ostatných záujmov štátnej vodnej správy je to „obyčajný“ okresný úrad. Stavebný úrad tak potrebuje od 
štátnej vodnej správy dve záväzné stanoviska podľa §140b Stavebného zákona: 
a. Záväzné stanovisko štátnej vodnej správy okresného úradu v sídle kraja k splneniu záujmov 
vyplývajúcich z Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES vo forme rozhodnutia podľa §16a Vodného 
zákona; toto zabezpečené nebolo. 
b. Záväzné stanovisko štátnej vodnej správy „obyčajného“ okresného úradu k splneniu ostatných 
environmentálnych záujmov podľa Vodného zákona vo forme vyjadrenia; toto zabezpečené bolo. 
Rozhodnutie podľa §16a Vodného zákona nie je možné vybaviť odkazom na vyjadrenie podľa §28 
Vodného 
zákona a nemožno ho ani nahradiť inými rozhodnutiami či vyjadreniami podľa vodného zákona, nakoľko 
tieto 
spolu vôbec nesúvisia; úrad je povinný zabezpečiť v stavebnom konaní ako vyjadrenie podľa §28 
Vodného 
zákona, tak aj rozhodnutie podľa §16a Vodného zákona. Uvedenú povinnosť si stavebný úrad nesplnil. 
Podľa §59 ods.1 Správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v 
celom rozsahu; ak je to 
nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Vzhľadom na 
konštatované pochybenia 
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v stavebnom konaní žiadame, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušill podľa 
§59 ods.3 a vec vrátil na 
nové stavebné konanie. Toto odvolanie má podľa §55 ods.1 Správneho poriadku 
odkladný účinok. 
Žiadame byť oboznámený s podkladmi odvolacieho konania pre účely vyjadrenia sa podľa §33 ods.2 a 
§56 Správneho 
poriadku v samotnom konaní o odvolaní. Zároveň žiadame, aby v rozhodnutí o odvolaní boli všetky naše 
námietky v 
odvolaní citované podľa §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku a odvolací orgán uviedlo, ako sa s 
nimi 
vysporiadal a ako ich v rozhodnutí zohľadnil. S podkladmi odvolacieho orgánu 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 v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o 
egovernmente 
doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej 
správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou 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 
sídlo: Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava 
office: Námestie SNP 13/B | 841 01 Bratislava 
+421 905 728 704 | www.samospravydomov.org 


