
 

 
  

    odbor výstavby a bytovej politiky 

  Kollárova 8, 917 02 Trnava 

 

OU-TT-OVBP2-2020/003753/PaHo         Trnava,  23.03.2020 

 

  

 

Verejná vyhláška 
 

 

 

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   §-u 1 

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

§-u 9 zák. č. 180/2013 Z. z. o organizácii v miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a §-u 118 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,   v spojení s §-om 58 ods. 1 zák.  č. 

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

o odvolaní Františka Hamšíka, bytom Hrobákova 15, 851 02 Bratislava (ďalej aj odvolateľ) 

proti rozhodnutiu stavebného úradu obec Hviezdoslavov č. j. 180-102/2019-02/OcÚ zo dňa 

14.05.2019, ktorým bolo rozhodnuté o využívaní územia a umiestnení stavieb 

 

r o z h o d o l     takto: 

 

OU Trnava – OVBP2 odvolacie konanie podľa §-u 30 ods. 1 písm. a) správneho 

poriadku zastavuje. 

 
O d ô v o d n e n i e 

 

Obec Hviezdoslavov ako stavebný úrad prvého stupňa rozhodnutím č. j. 180-

102/2019-02/OcÚ zo dňa 14.05.2019 vydala podľa §-u 41 stavebného zákona zmenu 

územného rozhodnutia stavby „Infraštruktúra obytného súboru 38 radových RD“ 

pozostávajúcej z častí  SO 02 Komunikácie a chodníky, SO 03.1 Prívodné vodovodné 

potrubie, SO 03.2 Verejný vodovod, SO 04.1 Čerpacia stanica a výtlačné potrubie, PS 01 

Strojnotechnologická časť čerpacej stanice, SO 04.2 Verejná splašková kanalizácia, SO 04.3 

Dažďová kanalizácia, SO 05 Teplovodné rozvody, SO 06.1 Rozvody VN, SO 06.2 

Trafostanica, SO 06.3 Silnoprúdové rozvody NN, SO 06.4 Silnoprúdové prípojky NN, SO 

06.5 Verejné osvetlenie, SO 07 Slaboprúdové rozvody na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 146/1, 

152/189-191, 155/7, 155/48-64, 155/66-90, 344/530, vedené na LV č. 905, k.ú. 

Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov. 

 

Proti vyššie uvedenému rozhodnutiu sa podľa §-u 53 správneho poriadku  odvolal 

František Hamšík, ktorému stavebný úrad obec Hviezdoslavov rozhodnutím č. j. 180-

102/2019-03/OcÚ, 608-303/2019-01/OcÚ zo dňa 14.06.2019 nepriznal postavenie účastníka 

konania. Proti citovanému rozhodnutiu o nepriznaní postavenia účastníka konania sa 

František Hamšík odvolal. OÚ-OVBP2 ako odvolací orgán potvrdil rozhodnutím č. OÚ-TT-

OVBP2-2019/029216/PaHo zo dňa 11.09.2019, právoplatné dňa 27.09.2019, prvostupňové 

rozhodnutie stavebného úradu obec Hviezdoslavov a odvolanie Františka Hamšíka zamietol. 



strana č.  2   k rozhodnutiu č. OU-TT-OVBP2-2020/003753/PaHo 

 

 

 

OÚ-OVBP2 následne rozhodnutím č. OÚ-OVBP2-2019/029216-1/PaHo zo dňa 

14.10.2019 zastavil odvolacie konanie vo veci rozhodnutia stavebného úradu obec 

Hviezdoslavov č. j. 180-102/2019-02/OcÚ zo dňa 14.05.2019, ktorým bolo rozhodnuté 

o využívaní územia a umiestnení stavieb v zmysle §-u 30 ods. 1 písm. a) správneho poriadku, 

podľa ktorého správny orgán konanie zastaví, ak zistí, že ten, kto podal návrh na začatie 

konania, nie je účastníkom konania a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán. 

Odvolací orgán tak postupoval na základe právoplatného rozhodnutia o nepriznaní postavenia 

účastníka konania a v súlade s §-om 30 ods. 1 písm. a) odvolacie konanie zastavil. 

 

Proti rozhodnutiu OÚ-OVBP2 o zastavení konania  sa odvolal František Hamšík.   

OÚ-OVBP2 listom č. OÚ-TT-OVBP2-2019/029216-1/PaHo zo dňa 11.11.2019 

upovedomil účastníkov konania o podanom odvolaní a určil im lehotu 7 dní na vyjadrenie. 

K odvolaniu sa vyjadrila spoločnosť XL four. 

 

OÚ-OVBP2 o odvolaní nerozhodol a kompletný spisový materiál podľa §-u 57 ods. 2 

správneho poriadku  postúpil nadriadenému orgánu Ministerstvu dopravy a výstavby SR. 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodnutím č. 07707/2020/SV/02945 zo dňa 

14.01.2020 zrušilo odvolaním napadnuté rozhodnutie a vrátilo ho na nové prejednanie 

a rozhodnutie v súlade so zákonom.  

Ako dôvody zrušenia rozhodnutia Ministerstvo dopravy a výstavby SR uviedlo, že 

OÚ-OVBP2 nesprávne určil okruh účastníkov konania, neoprávnene zahrnul do okruhu 

účastníkov konania projektanta, ktorý podľa §-u 34 ods. 1 a 2 stavebného zákona nie je 

účastníkom konania. Rovnako tak nemal byť účastníkom konania František Hamšík, ktorému 

nebolo právoplatne priznané postavenie účastníka konania.  

Súčasne bolo OÚ-OVBP2 vytknuté, že nesprávne bolo doručované dvojakým 

spôsobom, a to verejnou vyhláškou a doporučene do vlastných rúk, pričom doručované bolo 

ako účastníkovi konania aj Františkovi Hamšíkovi. 

V ďalšom Ministerstvo dopravy a výstavby SR konštatovalo, že postup OÚ-OVBP2 

bol nezákonný, nebol úplne a presne zistený skutkový stav veci, keďže bol nesprávne 

stanovený okruh účastníkov konania a bol zvolený nezákonný postup pri doručovaní 

rozhodnutia. 

 

V súlade vyššie uvedeným rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby SR  OÚ-

OVBP2 určil nanovo okruh účastníkov konania, do okruhu účastníkov konania nezahrnul 

projektanta  Akad. arch. Karola Brnu, ani Františka Hamšíka, ktorému nebolo priznané 

postavenie účastníka konania. Upravenému okruhu účastníkov konania OÚ-OVBP2 doručí 

rozhodnutie jednotne formou verejnej vyhlášky. Právne účinky doručenia nastanú po uplynutí 

lehoty na doručenie verejnou vyhláškou.  Súčasne OÚ-OVBP2 zašle toto rozhodnutie  

v zmysle postupu Ministerstva dopravy a výstavby SR na vedomie dotknutým orgánom 

a Františkovi Hamšíkovi bez právnych účinkov doručenia. 

 

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

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 

 

Proti rozhodnutiu podľa §-u 30 ods. 1 písm. a)  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov     s a   m o ž n o   ďalej odvolať v lehote do 15 dní od 

doručenia rozhodnutia cestou Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, 
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Kollárova 8, 917 02 Trnava. Odvolacím orgánom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 

Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Antal 

     vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 

 

 

Doručuje sa: Rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15  dní na 

úradnej tabuli Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky a na webovom 

sídle Okresného úradu Trnava v časti „Verejné vyhlášky“. 

 

Účastníci konania, ktorým sa doručuje verejnou vyhláškou: 

1. AuPortal SK, s.r.o., Nám. SNP 6, 811 06 Bratislava 

2. XL four, s.r.o., Trenčianska 56/C, 821 09 Bratislava 

3. Qinos, s.r.o., Trnavská cesta 112A, 821 04 Bratislava 

4. FINECON, s.r.o., Rybničná 42, 831 06 Bratislava 

5. DOM-BYT Stav, s.r.o., Požiarnická 1695/21, 931 01 Šamorín 

6. Obec Hviezdoslavov 

 

Na vedomie (bez právnych účinkov doručenia) 

1. František Hamšík, Hrobákova 15, 851 02 Bratislava 

2. AuPortal SK, s.r.o., Nám. SNP 6, 811 06 Bratislava 

3. XL four, s.r.o., Trenčianska 56/C, 821 09 Bratislava 

4. Qinos, s.r.o., Trnavská cesta 112A, 821 04 Bratislava 

5. FINECON, s.r.o., Rybničná 42, 831 06 Bratislava 

6. DOM-BYT Stav, s.r.o., Požiarnická 1695/21, 931 01 Šamorín 

7. OÚ Dunajská Streda, OSoŽP, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

8. OÚ Dunajská Streda, OCDaPK, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

9. OR PZ, ODI, Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda 

10.       KPÚ, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

11. ZVS, a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda 

12. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 

13. OR HaZZ, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda 

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

15. SÚC TT SK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

16. Obec Hviezdoslavov, stavebný úrad + spis po právoplatnosti rozhodnutia 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia................................................................................................. 

        Podpis a odtlačok úradnej pečiatky 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia.................................................................................................  

        Podpis a odtlačok úradnej pečiatky 

 

Po uplynutí 15 dní od dňa nasledujúceho po vyvesení rozhodnutia, vrátiť na OÚ-OVBP2. 


