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R o z h o d n u t i e 

 
          Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 

správy (ďalej iba OU Trnava – OVBP2), ako orgán štátnej správy, príslušný podľa ust. § 1 

zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

a bývanie, ust. § 9 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a ust. § 118 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 58 ods. 

1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

v konaní o odvolaní Zoltána Szakála a Márie Szakálovej, obaja bytom 925 08 Čierny Brod č. 

69, proti rozhodnutiu obce Mostová číslo: OcÚ-34-001/2019-Bi k spisu č. OcÚ-1285/2018-Bi 

zo dňa 04. 01. 2019, ktorým bola v zmysle ust. § 66 stavebného zákona povolená líniová 

stavba „DS_Mostová, rek. TS 0825-001-TS, VNK, NNK – stavebné objekty: SO 01 Kiosková 

TS, SO 02 Nový 22 kV kábel, SO 03 Nový 1 kV kábel, SO 04 Demontáž, PS 01 Kiosková 

TS“ na pozemkoch reg. „C“ parc.  č. 515/3, 516/1, 516/4, 517/1, 517/2, 517/7, 518/1, 520/6, 

520/10 a na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 516/2, 520, 521/1 v kat. ú. Čierny Brod, obec Čierny 

Brod, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 859/1, 1043/1, 1043/2, 1050/1, 1091/2 a na pozemkoch 

reg. „E“ parc. č. 1029, 1037, 1043/1, 1050/100, 1091/2 v kat. ú. Mostová, obec Mostová, pre 

stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

 

r o z h o d o l     takto: 

 

           OU Trnava - OVBP2 podľa ust. § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie Zoltána 

Szakála a Márie Szakálovej, obaja bytom 925 08 Čierny Brod č. 69 zo dňa 25. 01. 2019  

z a m i e t a  a rozhodnutie obce Mostová číslo: OcÚ-34-001/2019-Bi k spisu                      

č. OcÚ-1285/2018-Bi zo dňa 04. 01. 2019    p o t v r d z u j e .  

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

            Napadnutým rozhodnutím číslo: OcÚ-34-001/2019-Bi k spisu č. OcÚ-1285/2018-Bi 

zo dňa 04. 01. 2019, stavebný úrad, obec Mostová v zmysle ust. § 66 stavebného zákona 

povolil líniovú stavbu „DS_Mostová, rek. TS 0825-001-TS, VNK, NNK – stavebné objekty: 

SO 01 Kiosková TS, SO 02 Nový 22 kV kábel, SO 03 Nový 1 kV kábel, SO 04 Demontáž, 

PS 01 Kiosková TS“ na pozemkoch reg. „C“ parc.  č. 515/3, 516/1, 516/4, 517/1, 517/2, 

517/7, 518/1, 520/6, 520/10 a na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 516/2, 520, 521/1 v kat. ú. 

Čierny Brod, obec Čierny Brod, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 859/1, 1043/1, 1043/2, 

1050/1, 1091/2 a na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 1029, 1037, 1043/1, 1050/100, 1091/2 v kat. 

ú. Mostová, obec Mostová, pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

           Pre uskutočnenie stavby boli určené záväzné podmienky. 
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           Proti uvedenému rozhodnutiu sa dňa 25. 01. 2019 v zákone stanovenej lehote odvolali 

účastníci konania Zoltán Szakál a Mária Szakálová, obaja bytom 925 08 Čierny Brod č. 69, 

ktorí nesúhlasia s napadnutým rozhodnutím z nasledovných dôvodov: 

- Podotýkajú, že nie sú proti premiestneniu transformátora, ale sú proti tomu, aby bol 

umiestnený na pozemku parc. č. 520/6. Keď starosta obce Čierny Brod chce, aby bol 

premiestnený transformátor do obce, nech si určí pozemok obecného úradu Čierny Brod, 

odkiaľ by sa mal ťahať nový rozvod, tam je dosť miesta na umiestnenie TS. A keď sa 

nedohodnú obce, nech obec Mostová určí miesto na umiestnenie na vlastných pozemkoch. 

- Navrhovateľ  ZDS a.s. podal dňa 03. 02. 2017 na obec Čierny Brod návrh na vydanie 

územného rozhodnutia. Obec Mostová ako určený stavebný úrad dňa 29. 09. 2017 pod č. 

OcÚ-245-002-/2017 Bi oznámila verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým 

orgánom začatie územného konania. A súčasne nariadila ústne konanie spojené s 

miestnym zisťovaným na deň 03. 11. 2017. Súčane upozornila dotknuté orgány i 

účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom inak sa na 

ne neprihliadne. Pripomienky ani námietky v uvedenej lehote nikto nepodal. 

- Stavebný úrad vydal stavebné povolenie na umiestnenie TS na uvedenú parcelu 520/6 čo 

obecné zastupiteľstvo neodsúhlasilo v roku 2017. Nakoľko bolo predložené obecnému 

zastupiteľstvu na odsúhlasenie s premiestnením TS na pozemok parc. č. 520/6 v kat. ú. 

Čierny Brod.  

- Žiadajú o zrušenie stavebného povolenia  č. OcÚ-34-001/2019 vydané s OcÚ Mostová 

dňa 04. 01. 2019 a nesúhlasia s umiestnením TS na pozemku parc. č.  520/6 v kat. ú. 

Čierny Brod, nakoľko nikto nemohol zrušiť nesúhlas obecného zastupiteľstva, ani starosta 

obce Čierny Brod nemôže rozhodovať vo svoj prospech.  

- Územné rozhodnutie bolo doručené len vybraným osobám. 

- Oznámenie o začatí stavebného konania bolo tiež oznámené len 24 účastníkom konania, a 

im nebolo vôbec doručené. 

- Stavebný úrad obec Mostová vydala stavebné povolenie bez odsúhlasenia uloženia TS na 

pozemku parc. č. 520/6 v kat. ú. Čierny Brod obecným zastupiteľstvom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

           Stavebný úrad, obec Mostová v zmysle ust. § 56 správneho poriadku upovedomil 

listom číslo: OcÚ-34-003/2019-Bi k spisu č. OcÚ-1285/2018-Bi zo dňa 30. 04. 2019 

ostatných účastníkov konania a vyzval ich, aby sa k obsahu podaného odvolania vyjadrili 

najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

 

           K obsahu podaného odvolania sa opätovne vyjadrili účastníci konania Zoltán Szakál 

a Mária Szakálová, obaja bytom 925 08 Čierny Brod č. 69, ktorí uvádzajú nasledovné: 

- Nesúhlasia s vydaným územným rozhodnutím pod číslom OcÚ-245-003/2017-Bi zo dňa 

15. 06. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 07. 2018 a obecné zastupiteľstvo 

nesúhlasilo s umiestnením TS.  

 

           Stavebný úrad, obec Mostová, o odvolaní nerozhodol, ale v súlade s ust. § 57 ods. 2 

správneho poriadku, ho dňa 05. 08. 2019, spolu so spisovým materiálom, predložil na OU 

Trnava – OVBP2. 

 

          Podľa ust. § 32 ods. 1 a 2 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. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä 

podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj 

skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah 

a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.  
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           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. 

 

          Podľa ust. § 59 ods. 2 správneho poriadku ak sú pre to dôvody, odvolací orgán 

rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.  

 

         OU Trnava – OVBP2 ako odvolací orgán podľa ust. § 59 ods. 1 správneho poriadku 

preskúmal napadnuté rozhodnutie obce Mostová číslo: OcÚ-34-001/2019-Bi k spisu č. OcÚ-

1285/2018-Bi zo dňa 04. 01. 2019 v celom rozsahu, ako aj spisový materiál týkajúci sa veci a 

dospel k záveru, že rozhodnutie prvostupňového orgánu je správne a je v súlade s príslušnými 

ustanoveniami stavebného zákona a jemu súvisiacimi predpismi, ako aj s ustanoveniami 

správneho poriadku. 

 

K dôvodom odvolania OU Trnava – OVBP2 uvádza nasledovné: 

 

          V zmysle ust. § 62 stavebného zákona stavebný úrad v stavebnom konaní preskúma 

najmä či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo 

podmienky územného rozhodnutia, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných 

záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a 

vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a 

osobitnými predpismi. 

  

           OU Trnava – OVBP2 preskúmal spisový materiál a predloženú projektovú 

dokumentáciu  v zmysle ust. § 62 stavebného zákona a ust. § 8 Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že predmetná stavba  

„DS_Mostová, rek. TS 0825-001-TS, VNK, NNK – stavebné objekty: SO 01 Kiosková 

TS, SO 02 Nový 22 kV kábel, SO 03 Nový 1 kV kábel, SO 04 Demontáž, PS 01 Kiosková 

TS“ na pozemkoch reg. „C“ parc.  č. 515/3, 516/1, 516/4, 517/1, 517/2, 517/7, 518/1, 520/6, 

520/10 a na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 516/2, 520, 521/1 v kat. ú. Čierny Brod, obec Čierny 

Brod, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 859/1, 1043/1, 1043/2, 1050/1, 1091/2 a na pozemkoch 

reg. „E“ parc. č. 1029, 1037, 1043/1, 1050/100, 1091/2 v kat. ú. Mostová, obec Mostová je 

povolená v súlade s podmienkami územného rozhodnutia obce Mostová č: OcÚ-245-

003/2017-Bi zo dňa 15. 06. 2018, spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, 

predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a 

osobitnými predpismi.  

            Pod pojmom verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi sa 

rozumie najmä: 

- ciele a zámery územného plánovania, vyjadrené v územnoplánovacej dokumentácii, 

územnoplánovacích podkladoch a v územnom rozhodnutí, 

- starostlivosť o ŽP, najmä ochranu jeho základných zložiek pôdy, vody, ovzdušia 

- základné požiadavky na stavby podľa zákona a všeobecné technické požiadavky na 

výstavbu, vrátane požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie, upravené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, 

- osobitné záujmy chránené orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov v 

konaniach podľa stavebného zákona (orgány požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí, 

ochrany zdravia ľudí, ochrany ovzdušia, prírody a krajiny, odpadového hospodárstva a 

pamiatkovej starostlivosti, a všetky ďalšie podľa druhu a účelu stavby, ktorá je 

predmetom konania). 
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           Preskúmaním spisového materiálu bolo zistené, že predložená projektová 

dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb podľa ust. § 47 

až ust. § 53 stavebného zákona. 

           V zmysle ust. § 62 ods. 3 stavebný úrad zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov, 

ktoré chránia záujmy spoločnosti podľa osobitných predpisov, zabezpečil ich vzájomný súlad 

a posúdil vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. 

  

Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia záujmy spoločnosti podľa osobitných 

predpisov (ust. § 140a stavebného zákona v spojení s ust. § 126 stavebného zákona) sú kladné 

a sú súčasťou preskúmavaného spisového materiálu. 

           Pripomienky, ktoré vzniesli dotknuté orgány k predmetnej stavbe stavebný úrad 

zahrnul do záväzných podmienok napadnutého rozhodnutia. 

 

           Podľa ust. § 66 stavebného zákona v stavebnom povolení  určil stavebný úrad záväzné 

podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodol o námietkach účastníkov konania. 

Stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu 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.  

 

OU Trnava - OVBP2 postupoval v konaní o odvolaní podľa ust. § 3 ods. 5 správneho 

poriadku, vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci a v zmysle ust. § 32 ods. 1 správneho 

poriadku, si zistil presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaral potrebné 

podklady pre rozhodnutie. 

    

           Predložená žiadosť bola preskúmaná v zmysle ust. § 62 stavebného zákona a bolo 

zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a uvedená stavba spĺňa 

požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, 

ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na 

výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi. 

 

          Stavebník predložil doklady, ktorými preukázal, že povoľovaná stavba nie je v rozpore 

s verejnými záujmami. Ako vyplýva z dokladov nachádzajúcich sa v predloženom spisovom 

materiáli, najmä zo súhlasných stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré chránia 

záujmy podľa osobitných predpisov (ust. § 126 stavebného zákona), uskutočnením 

povoľovanej stavby nebudú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom 

a osobitnými predpismi, ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania – vlastníkov 

susedných nehnuteľností. Pri posúdení verejných záujmov chránených stavebným zákonom v 

celom rozsahu stavebný úrad rešpektoval obsah záväzných stanovísk dotknutých orgánov 

štátnej správy a premietol ich požiadavky do výrokovej časti do podmienok stavebného 

povolenia v súlade s ust. § 66 ods. 1 stavebného zákona. Tieto záväzné stanoviská považoval 

stavebný úrad v zmysle ust. § 32 správneho poriadku ako potrebný podklad pre rozhodnutie. 

            

           Stavebný úrad, obec Mostová listom č: OcÚ-1285-001/2018-Bi zo dňa 12. 10. 2018 

formou verejnej vyhlášky, v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil všetkým 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a upustil od 

ústneho pojednávania a vyzval účastníkov konania na možnosť uplatniť svoje námietky 

a pripomienky k návrhu najskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak 

nebude na ne prihliadnuté. 
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Oznámenie o začatí stavebného konania bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Čierny Brod po 

dobu 15 dní, pričom 15. deň sa považuje za deň doručenia (vyvesené dňa 16.10. 2018 - 

zvesené dňa 30. 10. 2018). Odo dňa zvesenia do 7 pracovných dní si mohli účastníci konania 

uplatniť pripomienky a námietky k podanému návrhu. 

V priebehu konania si odvolatelia v stanovenej lehote neuplatnili písomné námietky. 

Boli podané až 02. 01. 2019 po uplynutí stanovenej lehoty. 

           V zmysle ust. § 33 ods. 2 správneho poriadku stavebný úrad dal možnosť účastníkom 

konania pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie.  

 

           Predložená žiadosť bola preskúmaná v zmysle ust. § 62 stavebného zákona a bolo 

zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a uvedená stavba spĺňa 

požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, 

ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na 

výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi. 

 

           Podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní, výkres č. 2 – situácia a rozhodnutia o povolení stavby „DS_Mostová, rek. TS 0825-

001-TS, VNK, NNK – stavebné objekty: SO 01 Kiosková TS, SO 02 Nový 22 kV kábel, SO 

03 Nový 1 kV kábel, SO 04 Demontáž, PS 01 Kiosková TS“, predmetom tohto konania je 

výstavba novej betónovej blokovej transformačnej stanice EH 6 na pozemku parc. č. 520/6 v 

kat. ú. Čierny Brod, novej káblovej VN prípojky pre TS 0825-001 a nového 1KV kábla. V 

rámci stavby sa zrealizuje demontáž existujúcej TS 0825-001, VN vzdušného vedenia a NN 

vzdušného vedenia podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 

v stavebnom konaní. 

          Stavebný objekt SO 01 Kiosková TS je umiestnený na pozemku parc. č. 520/6 v kat. ú. 

Čierny Brod a je podľa výkresu č. 2 umiestnený od hranice pozemku parc. č. 523/1, ktorý je 

vo vlastníctve odvolateľov vo vzdialenosti cca 22,5 m. 

Realizáciou predmetnej stavby nepríde k obmedzeniu resp. inému ohrozeniu či znehodnoteniu 

vlastníckych práv nehnuteľností vo vlastníctve odvolateľov Zoltána Szakála a Márie 

Szakálovej, obaja bytom 925 08 Čierny Brod č. 69. 

 

          Stavebný objekt SO 01 Kiosková TS je na pozemku umiestnený aj z hľadiska 

požiarneho. Z predloženého projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorý je súčasťou 

preskúmavaného spisového materiálu, vypracovaného odborne spôsobilou osobou, 

špecialistom požiarnej ochrany, Miroslavom Szabom vyplýva, že osadenie a riešenie 

kioskovej TS na pozemku parc. č. 520/6 v  kat. ú. Čierny Brod, v súvislosti s odstupovými 

vzdialenosťami a požiarne nebezpečným priestorom je plne vyhovujúce a požiarne 

nebezpečný priestor nezasahuje susediace pozemky, neohrozuje ich následné zastavanie 

a využitie na obytné účely. 

 

K ďalším dôvodom odvolania OU Trnava – OVBP2 uvádza nasledovné: 

 

Podľa ust. § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona líniovými stavbami sú podzemné a 

nadzemné vedenia rozvodu elektriny. 

 

           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 
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prerokúvaní územného  plánu  zóny,  sa  neprihliada.  Stavebný  úrad  oznámi  začatie  

stavebného  konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.  

           Podľa ods. 4 citovaného ustanovenia pri líniových stavbách alebo v odôvodnených 

prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách,  stavbách  s  veľkým  počtom  účastníkov  

konania  stavebný  úrad  upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou 

vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho 

pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa 

odseku 3. 

 

           Podľa ust. § 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.  

 

          Stavebný úrad obec Mostová postupoval v konaní v súlade s uvedenými ustanoveniami. 

Začatie konania oznámil verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona 

o povolení líniovej stavby, ktorá bola 15 dní vyvesená na úradnej tabuli obce Mostová a obce 

Čierny Brod. 

          Oznámenie o začatí konania doručil stavebný úrad obec Mostová do vlastných rúk 

účastníkom konania - vlastníkovi pozemku parc. č. 520/6 v kat. ú. Čierny Brod, na ktorom 

bude umiestnená kiosková TS, vlastníkom pozemku parc. č. 1043/1 a 1043/2 v kat. ú. 

Mostová, z ktorého bude demontovaná existujúca trafostanica TS 0825-001 a obci Čierny 

Brod a zástupcovi stavebníka. 

          Aj keď bolo rozhodnutie doručené uvedeným účastníkom konania duplicitne, lebo sú 

priamo dotknutí stavbou, OU Trnava – OVBP2 to nepovažuje za dôvod na zrušenie 

rozhodnutia obce Mostová číslo: OcÚ-34-001/2019-Bi k spisu č. OcÚ-1285/2018-Bi zo dňa 

04. 01. 2019. 

 

          Odvolateľom neboli upreté ich práva, nakoľko im bolo oznámené začatie stavebného 

konania verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona. 

 
            K námietke týkajúcej sa odsúhlasenia stavby obecným zastupiteľstvom OU Trnava – 
OVBP2 uvádza: 
               
            Podľa ust. § 119 ods. 1 stavebného zákona, k ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa 
má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých stavebných úradov, určí príslušný 
stavebný úrad krajský stavebný úrad. 
 

             Obec Mostová, je v súlade s ust. § 117 stavebného zákona stavebným úradom. 

Vykonáva prenesený výkon štátnej správy, v rozsahu právomoci stavebného úradu podľa 

stavebného zákona. Za prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku  

zodpovedá v zmysle ust. § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce.  

   Podľa ust. § 140b ods. 1 stavebného zákona záväzné stanovisko je na účely konaní 

podľa 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. 

   V zmysle ust. § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona má obec postavenie 

dotknutého orgánu vtedy, ak nie je stavebným úradom a konanie sa týka pozemku alebo 

stavby na jej území. 

   Z uvedeného vyplýva, že obec pre správne konanie, v ktorom má postavenie 

stavebného úradu záväzné stanoviská nevydáva a ani obecné zastupiteľstvo nie je 

kompetentné sa ku konaniu stavebného úradu vyjadrovať. Taktiež nemá zákonné právo 

posudzovať a schvaľovať umiestnenie stavieb v danom území a požadovať písomné súhlasy 

vlastníkov susedných nehnuteľností. 
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           Námietky umiestnenia predmetnej stavby považuje odvolací orgán, OU Trnava – 

OVBP2 za neopodstatnené, nakoľko si tieto námietky mohli odvolatelia uplatniť v územnom 

konaní o umiestnení predmetnej stavby a ani nevyužili možnosť podať opravný prostriedok 

voči vydanému územnému rozhodnutiu. 

   

           Na základe vyššie uvedeného OU Trnava – OVBP2 rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa ust. § 59 ods. 4 zákona č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov nemožno ďalej odvolať. Rozhodnutie je možné 

preskúmať súdom.  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Antal 

  vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 

 

 

 

 

 

 

 
Doručí sa 
 

-účastníci konania formou verejnej vyhlášky 
1. Štefan Lipovský, Lapšárska ulica 467/46, 930 12 Ohrady  
2. Ing. Jozef Világi, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
3. Gábor Veres, Kapitánová 824/16, 945 01 Komárno  
4. Ústredný zväz židovských náb. obcí v SR, Kozia 21,81447 Bratislava  
5. Ing. Pavel Nagy, 925 08 Čierny Brod č. 71  
6. Mgr. Helena Halászová, 925 08 Čierny Brod č. 71  
7. Norbert Halász, 925 08 Čierny Brod č. 71  
8. Obec Čierny Brod, 925 08 Čierny Brod č. 1 (za účelom vyvesenia) 
9. Obec Mostová, Mostová č. 120, 925 07 Mostová (za účelom vyvesenia) 

 
Na vedomie 
10. Obec Mostová, Mostová č. 120, 925 07 Mostová  + spisový materiál – po 
      nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
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Na vedomie: 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská č. 2352/62, 924 01 Galanta 

2. OR PZ - Okresný dopravný inšpektorát, Hlavná č. 13, 924 01 Galanta 

3. OR Hasičského a záchranného zboru, Parková č. 1607/10, 924 01 Galanta 

4. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽP, Nová Doba 1408/31, 92401 Galanta 

5. Okresný úrad Galanta, odbor pre cestnú dopravu a PK, Nová Doba 1408/31, 924 01 

Galanta  

6. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ul. 29.augusta 10, 92401 Galanta 

7. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 

8. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava 

9.  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

10.  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava 

11. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  

12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

13. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 917 01 Tmava 

14. Ministerstvo vnútra SR, Odd. Telekomunikačných služieb, Kollárova 31, 917 02 Trnava 

15. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová č.l, 917 01 Trnava 

16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ Galanta, P. Pázmánya č. 4,      

927 01 Šaľa  
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Toto rozhodnutie má v zmysle ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku povahu verejnej 

vyhlášky a preto musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Po zvesení 

poslať rozhodnutie späť na OU Trnava – OVBP2, Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

 

 

 
Vyvesené dňa...................................                                          Zvesené dňa...................................  

 

 

Podpis a pečiatka                                                                  Podpis a pečiatka 
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