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iari nad Hronom dĚa 06.10.2016

ROZIJODI\UTIE

okresn;f fuaď Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ktory je
podlia $ 5 ods. I zákona č. 52512003 Z' z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení,
zákona č. 180/2013 Z, z. o orgartizácíi miestnej štátnej správy azmene a doplnení niektoqÍch
zákonov apodl'a $ 61 písm. a) zákona č,36412004 Z, z. ovoďách v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len vodn;f zákon) príslušnym orgánom štátnej vodnej správy
a podťa $ 61 písm. c) vodného zákona a $ 120 zákonač,. 50l|976 Zb, o uzemnom plánovaní a
stavebnom poriadku v zneni neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebny zákon)
špeciálnym stavebnym riradom, podťa $ 90 stavebného zákona a podťa $ 46 a nasl. ziíkona
o sprármom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)' vo veci odstránenia
vodnej stavby ,,Malá vodná elektrareř _ Lutils(f potok, Žiar nad, Hronom.. na pozemkoch
parcelné číslo CKN 2040123,204011 (EKN 86IlI, EKN 72111, EKN 856/1), CKN 191211
(EKN 72Il2), CKN 1911/1 (EKN 72Il2) vk. ri. Žiar nad Hronom. vo vlastníctve: Jozefa
Hlinku' Vaj anského 9, 9 66 22 Luti|a, rozhodol takto :

A. Podl'a $ 88a ods. 2 stavebného zákona a v srÍlade so zákonom č. 7|l|967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov

nariaďuje

vlastníkovi vodnej stavby: Jozefovi Hlinkovi, Vaj anského 9, 9 66 22 Luti|a,

odstránenie

stavby ,,Ma|á vodná elektrareř - Lutitsky potok, Žiat nad Hronomoo, ktorá sa rea|izuje na
pozemku parcelné číslo CKN 2040123, 2040ll (EKN 86IlI, EKN 72111, EKN 856/1),
CKN 1912ll (EKN 72|12), CKN 1.911/1 (EKN 72Il2) vk. ri. Žiarnad,Hronomvrozpore
so stavebnym povolením číslo Žp-asgnggq-s zo dťta 27,3.Ig95 právoplatné dřom
11.5.1995.
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Pre odstránenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Vlastník je povinný odstrániť stavbu do 150 dní odo dňa právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

2' Vlastník stavby zabezpeěi nevyhnutnú dokumentáciu odstraňovanej stavby apodmienky
pre jej archivovanie a v súlade s $ 90 ods. 4 písm. e) stavebného zákona stavebník
odovzdá dokumentáciu stavby na úěely archivovania a to do 60 dní odo dňa
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Vlastník stavby zabezpeči, Že odstránenie stavby vykoná právnická alebo fyzická osoba
na to oprávnená. V prípade, Že odstránenie stavby vykoná vlastník stavby svojpomocne,
musí zab ezpe č iť o dbo rn ý do zor nad vyko nan ím pr ác.

4. odstriínenie stavby vykoná vlastník stavby na vlastné náklady.
5. Pri odstraňovaní stavby je nutné dodržiavat, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce

a technických zariadení, najmá dbať o ochranu zdravia osób na stavenisku azabezpečiť
všeobecné technické poŽiadavky na výstavbu, ochranu práv aprávom chránených
záujmov účastníkov konania.

6. Vlastník stavby je povinný dbať na to, aby pri odstraňovaní stavby nedošlo k spósobeniu
škód na cudzích nehnuteťnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo
možné zabréniť, vlastník stavby poskytne náhradu podťa všeobecných predpisov
o náhrade škody.

7. Vlastník stavby zabezpeěi pozemok pred vstupom cudzích osób na miesta, kde móže
dójsť k ottozeniu života azabezpečí splnenie podmienok určených ust. $43i stavebného
zákona.

8. Pri odstraňovaní stavby zaistiť bezpečnosť a stabilitu okolitých stavieb a bezpečnosť
osób, dodrŽanie všeobecných technických požiadaviek. Vlastník odstraňovanej stavby
zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemkoch, pokiaf ju
nevyvolal ich záv adný stav.

9, odstraňovaním stavby ajej dósledkami zbytočne anad prípustnú mieru neobťaŽovať
okolie.

10. Stavba musí byť odpojená od elektrickej energie. Stavba bude rozoberaná postupne, bez
použitia trhavín a otvoreného ohňa'

1 1. odpady zbtnacich prác odovzdať za účelom zhodnotenia resp. zneškodnenia len osobám
oprávneným nakladať s odpadmi podťa zákonao odpadoch.

12. Všetky práce pri odstraňovaní stavby technicky zabezpeěiť tak, aby nebola o|.rozená
kvalita podzemných a povrchových vÓd.

13. Pri odstraňovaní vodnej stavby doďržiavať ustanovenia zélkona ě. 364/2004 Z, z.
o vodách v znení neskorších predpisov azékona ě. 712010 Z. z. o ochrane pred
povodňami v zneni neskorších predpisov.

14. Po odstrrínení stavby bude pozemok dotknutý stavbou upravený do primerane póvodného
stavu.

B. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Písomným námietkam a pripomienkam účastníkov konania: Jozef Hlinka, Vajanského 9,
966 22 Lutila v zastúpení: Doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD., Banská Bystrica a JUDr.
Tatiana Kubincová, Banská Bystrica, podanými dřn 22.3.2016 a 1.8.2016 špeciálny
stavebný urad; SRZ Rada Žilina nevyhovuje.
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odóvodnenie:

okresný trad Žiar nad Hronom' odbor starostlivosti o životné prostredie, ktory je
podťa $ 5 ods' 1 zěkona č, 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektoých ziákonov v zneni neskorších predpisov v platnom znení,
zákona ě. l80/2013 Z. z. o otganizácii miestnej štátnej správy azmene a doplnení niektorych
zákonov v platnom znení a podlia $ 61 písm. c) vodného zákona špeciálnym stavebným
úradom, zača| na základe vykonaného štátneho stavebného dohťadu podťa $88a stavebného
zákona správne konanie o dodatoěnom povolení stavby ',Malá vodná elektrríreň _ Lutilský
potok, Žiar nad Hronom.., ktorá sa rca|izova|a v rozpoÍe so stavebným povolenim ě. ŽP-
889lt994.5 z27.3.1995 na pozemkoch vk. t' Žiar nad Hronom CKN parc' č. 2040
v súčasnosti identický S parc. ě. 2040lI (ktorý je časťami pozemkov par. č. EKN 861/1, EKN
72112, EKN 856/1) a CKN 2040123 (vytvorená z EKN 7I8lI), CKN 191211 (EKN 72Il2),
CKN l91li 1 (EKN 72Il2) v k. ú. Žiar nad Hronomo ztýchto dóvodov:
a) Na zák|ade geometrického plánu č. 36636029-2612016 úradne overeným okresným
úradom Žiat nad Hronom, odbor katastrálny 15.7.2016 pod č. 206116 a polohopisného
zarnerania skutkového stavu realizovanej stavby, ktoré vyhotovil dňa 8.7.20|5 Mgr. Martin
Magula, Geodetické sluŽby' s.r.o. Žiar nad Hronom, časť uvedenej stavby zasahuje mimo
hranice pozemku CKN 2040/1 (EKN 86IlI, EKN 72111, EKN 856/1) vodná plocha, ktorá je
v danej časti identická s póvodnými hranicami pozemku parc. č. 2040 v katastrálnom izemi
Žíat nad Hronom, na ktorom je rea\izácia stavby ,,Malá vodná elektráreň - Lutilský potok,
Žiar nad Hronomo. povolená stavebným povolením ě. ŽP-889l1994-5 z27,3.1995' Stavba
podťa polohového zarteraníazasahuje aj do pozemkov v k, ú, Žiar nad Hronom parc. č. CKN
|9I2l| (EKN 72Il2), CKN 1911/1 (EKN 72Il2)' ktoré nie sú uvedené v stavebnom povolení
číslo ŽP-889lI994-5 zo dř:n 27.3,1995. Stavebník zrea|izova| stavbu na pozemkoch, na
ktoqých nebola povolená a v stanovenej lehote nepreukžzal k uvedeným pozemkom iné práva
podťa $ 139 stavebného zéú<ona.

b) Rybovod nie je nea|izovaný v súlade s vyjadrením SRZ, Mo Žiat nad Hronom č. j.:
28lI993 z28.9.1993' Vstavebnom povolení č. Žp-ssgttg94-5 z27.3.1995 na zriadenie
vodnej stavby, v podmienke ě. 4 pre uskutočnenie stavby sa uváďza, že pri uskutočňovaní
stavby je potrebné ďodržať podmienky vo vyjadreniach účastníkov stavebného konania
a dotknutých orgánov štátnej správy. Podmienky vyjadrenia SRZ, Mo Žiar nad Hronom
k vydaniu stavebného povolenia nie sú splnené a stavba je rea|izovaná v rozpore s nimi.
c) Podťa stavebného povolenia sú povolené 2 axiá|ne turbíny s obehovým kolesom priemeru
500 mm s asynchrónnym generátorom. Na stavbe sú osadené 3 turbíny, ěo je v rozpore so
stavebným povolením.

orgán štátnej vodnej správy vzmysle $88a ods. 1. stavebného zákona začal konanie
o dodatočnom povolení stavby ,,Ma|á vodná elektráreň _ Lutilský potok, Žiar nad Hfonom..
avyzva| vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné
povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmarrti. Stavebník na základe výzvy stavebného
úradu zo día 5.10.2015 ě. záznamu 031380/2015 podťa $ 88a ods. 1 stavebného zákona
vstanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynula 8.12.20|5, mal zákonnú povinnosť doložiť
doklady, ktorými by preukáza|, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými
záujmami a to najmá záv.ázné stanovisko mesta Žiat nad Hronom k dodatoěnému povoleniu
stavby, závázné stanoviská k dodatočnému povoleniu stavby dotknutých orgánov a
organizácii. SVP š. p. oZ Banská Bystrica, okresného uradu Žiat nad Hronom, odboru
starostlivosti o životné prostredie - orgánu odpadového hospodárstva, orgánu ochrany prírody
a krajiny, orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie, okresného uradu Žiar nad
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Hronom, pozemkového a lesného odboru _ orgánu ochrany poťnohospodárskej pÓdy'
stanoviská príslušných správcov inžinierskych sietí, regionálneho úradu verejného
zdr av otníctv a v Žiari nad Hronom, S l ovenského ryb árskeho zv ázu Rada Ži|ina.

Zákonodarca v právnej norne ustanovenej v $ 88a stavebného zákonaupravuje jednak
postup vlastrríka stavby, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním
ajeho povinnosti ajednak postup stavebného úradu pri uvedených stavbách. Z odsekov 1 a 2

$ 88a stavebného zákona vyplýva, že dlkazrté bremeno preukžnať, Že ďalšia existencia
nepovolenej stavby alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením nieje v
rozpore s verejnými záýmarrti spočíva na vlastníkovi stavby, keďŽe sa dopustil porušenia
zěkona, Vlastník stavby nazéklade výzlly stavebného úradu si sám a na vlastné náklady musí
zaobstarať všetky potrebné doklady, t. j. rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých
orgánov štátnej správy a obce' Stavebník v stanovenej lehote žiadne potrebné doklady
nedoložil aani nepoŽiadal o predlženie lehoty na predloženie potrebných dokladov apreto
urad roáodol tak, ako je uvedené vo výrokovej ěasti tohto rozhodnutia.

Pred vydaním rozhodnutia o odstránení stavby podťa $ 88a odsek 2 stavebného
zákona, orgán štátnej vodnej správy nad rámec povinností stanovených zákonom zvoIa|
miestne konanie za uč,e|om stanovenia podmienok pre odstránenie stavby, dodatočného
zistenia skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na stanovenie podmienok pre odstránenie
stavby a z dÓvodu oboznámenia účastníkov konania so zistenými skutočnosťami. Stalo sa tak
listom č. s. OU-ZH-OSZP-20I61000186-R-038, č. z. 000619812016 zIl.2.2016, kde úrad
oznžlmi| zač,atie konania známym účastníkom konania o odstránení uvedenej vodnej stavby
a termín ústneho pojednávania verejnou vyhláškou oznámil začatíe konania neznámym
účastníkom konania, ktoých práva a právom chránené záujmy móžu by' dotknuté. Predmetné
konanie žiadne nové skutočnosti neprinieslo, pre úplnosť však tlrad uvádza hlavné skutočnosti
o priebehu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Dřn 17,3,2016 účastník konania Hydro Company, s.r.o. Ladomerská Vieska 1030
požiadal onazretie do spisu. Dřn 21.3'2016 Jozef Hlinka požiadal onaztetie do spisu
aovyhotovenie fotokópií. Zpriebehu ústneho konania dřn 22.3.2016 bola vyhotovená
zápisnica vráúane prezenčnej listiny účastníkov.

V úvode konania vlastník stavby upozornil, Že písomne žiadal o vylúčenie Ing.
Repiskej, pracovníčlqt odboru starostlivosti o životné prostredie z konania s poukázaním na
zaujatosť (predpojatost), na čo nedostal odpoveď. Vlastník stavby bol na ústnom konaní
oboznámený s tým, že dňa 15,3.2016 okresný inad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti
oŽp listom ěíslo spisu oU.ZH-oSZP-2016l004069 č. z. 201610010452 odpovedal
vlastníkovi stavby, že na zékIade skutočností uvedených v doručenej žiadosti mu nemóže
vyhovieť, nakoťko vo veci vylúčenia uvedenej pracovníčky bolo právoplatne roáodnuté pod
č. s. oU-ZH-osZP-2016l000186-034 z26.I,20|6 o neexistencii zákonných dóvodov na
vylúčenie tohto zamestnanca z konaria.
Táto pripomienka nepriniesla do konania Žiadne nové skutočnosti, stavebník na zák|aďe
výzvy stavebného uradu zo dňa 5.10.2015 ě. záznartu 03138012015 podťa $ 88a ods. 1

stavebného zákona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynula8.I2.2}I5 aani do ukončenia
ústneho pojednávania dňa 22,3.2016 nedoloŽil žiadne doklady, ktorými by preukázal, že

dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami a preto táto pripomienka
nemá vplyv na rozhodnutie uvedené vo výrokovej časti'

Splnomocnený zástllpca SRZ Rada Žilina na konaní uviedol, Že odstránenie stavby by
bolo neprijateťné a vo svojom písomnom stanovisku k odstráneniu stavby (list č. 33|/229/16-
oTV z 2|.3.20|6) uviedol, Že v roku 2015 MŽP SR vydalo metodické usmernenie na určenie
vhodných typov rybovodov podfa typológie vodných tokov. Na základe uvedenej metodiky
prebehlo pracovné stretnutie medzi zástupcami SRZ a investorom predmetnej stavby, kde
bolo dohodnuté prispósobenie vnútorného vybavenia rybovodu podťa noriem metodiky.
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ZhÍadiska rybárstva preto stavba nepredstavuje problém a SRZ nevidí dóvod na jej
odstriánenie,keďže po jej ukončení bude na nej funkěný rybovod.
Správny orgán toto vy'jadrenie vpredmetnom konaní nemóže akceptovat,, pretože v
podmienke č. 4 stavebného povolenia ě' ŽP-889/1994-5 z27,3,1995 pre uskutočnenie
stavby sa uvádza, že pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodriat, podmienky vo
vyjadreniach účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov štátnej správy. Nakoťko
rybovod nie je zrea|izovartý v súlade s vyjadrením SRZ, Mo Žiar nad Hrónom k wdaniu
stavebného povolenia, je zrea|izovaný v rozpore so stavebným povolenim e, Žp-88glí994-5
z27.3.1995 na zríadenie vodnej stavby. Navyše je potrebné uviesť, že zástupca miestnej
organizácie Slovenského rybarskeho zviinl. v konaní vystupuje len ako zástupca jednéhó
účastníka konania a nie ako kompetentná a poverená institricia pre vyiaárovanie sa
k vodohospodárskym stavbám z hťadiska ochrany vód wátane ,,óa.';i"ň ekosystémov
a ochrany rybárstva. Poverenou inštitúciou podťa platných právnych preápisov na ochranu
rybárstva vymedzenú v ustanovení $ 18 ods. 1 zákona č. B,20O2 Z,-z. oiybárstve v ntení
neskorších predpisov je správca vodných tokov (SVP,š.p.), ktorý vykonáva č-innosti v zmysle
ustanovenia $ 18 ods. 2 predmetného zákona správca vodných tokov' tj. je povinný pri
projektovaní, výstavbe, prevádzke audržiavaní vodohospodrírskych dieí ázitiadeni, pti
úpravách vodných tokov aich užívani zohťadniť potreby aochranu rybárstva. Správia
vodných tokov je oprávnený a súčasne aj povinný urěovať požiadavky na zabezpečenie
všestrannej ochrany vód vrátane vodných ekosystémov, t. j. vydáva vyjádrenia
k.vodohospodiárskym dielam z hťadiska všestrannej ochrany vód vtátane vodných
ekosystémov, priěom stavebník žiadne takéto vyjadrenie nepredloŽil.
Táto pripomienka nepriniesla do konania Žiadne nové skutoěnosti, stavebník na zěů<Iade
výzxv stavebného úradu zo dňa 5.10.2015 č. zérnamu 03I38Ol2015 podl'a $ 88a ods. 1

stavebného zákona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynu|a 8.I2.20I5 a ani do ukončenie
ústneho pojednávania dňa 22.3.2016 nedoložil žiadne doklady, ktorými by preukéna|, že
dodatočné povolenie stavby nie je vrozpore sverejnýmizáujmami apreto táto pripomienka
nemá vplyv na roáodnutie uvedené vo vyrokovej časti.

Vlastník stavby ďalej uviedo|, že povolenie na prístup kstavenisku akstavbe -prístupová cesta _ je v územnom rozhodnutí.
Vstavebnom povolení číslo Žp-stgttg94-5 zo dňa 27.3,1995 je uvedené: ,' _ dopravné
napojenie _ prístupovými cestami, ktoré využiva správca toku... Ňa dotknutých pozemkoch
prístupovej cesty ku stavbe nie sú v katastri nehnuteťností vyznačené žiadne naiomne zmluvy
s vlastníkom stavby ani vecné bremená v prospech vlastníka stavby' ktoré by ho oprávňovaii
využívať tieto pozemky ako prístupovú cestu. Na vlastníka stavby sa nevďáhujú óprávnenia
podťa $ 49 vodného zákona' tieto oprávnenia sa vzt'ahujú len na správcu vodnéňo tóku, ktoqp
na zék|ade týchto ustanovení zákona je oprávnený pri výkone správy vodného toku vstupovať
na cudzie nehnuteťnosti. Na základe $ 47 písm. b) stavebného zákona sa stavba musí
navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so ziákladnými požiadavkami na
stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných
výrobkov a pritom aby stavba bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej
komunikácie.
Táto pripomienka nepriniesla do konania žiadne nové skutočnosti, stavebník na zák|ade
výzvy stavebného úradu zo dňa 23.9.2015 č. záznamu 031380/2015podťa $ 88a ods. 1

stavebného zékona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynula 8.12,20|š a ani do ukončenie
ústneho pojednávania dňa 22'3.2016 nedoložil žiadne doklady, ktorými by preukéza|, že
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmarrti a preto táto pripomienka
nemá vplyv na rozhodnutie uvedené vo výrokovej časti'
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Vlastník stavby na konaní položil otézku, prečo úrad dopustiti predaj pozemku parc.
č. 2040/23.
Pripomienka je irelev antná k priebehu konania
tohto konania. Vlastnícke práva k stavebnému
Hronom nie sťr skutočnost'ou, na ktorri uraď
neskrimal. Rovnako nie je ,, kompetencii riradu
kpozemkom.

a netyka Sa skutočností, ktoré sťr predmetom
pozemku parc. č. 2040123 V k. . Žiar nad
prihli aďa pri vydaní rozhodnutia a urad ju

ovplyvĚovat' prevod a zapis vlastníckych ptáv

Táto pripomienka nepriniesla do konania Žiadne nové skutočnosti, stavebník na zék|ade
v!,zw stavebného riradu zo d a 23.9.2015 ě. zéunarrn 031380/2015podťa $ 88a ods. 1

stavebného zžkona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynu|a 8.I2.2O15 a ani do ukončenie
ristneho pojednávania dřa 22,3,2016 nedoložil žiadne doklady, ktor;fmi by preukéaa|, že
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnymi záujmarrti a preto táto pripomienka
nemá vplyv na rozhodnutie uvedené vo vyrokovej ěasti.

Splnomocneny zástupca Hydro Company s. r. o. uviedol, že t)stne konanie je
neopodstatnené, nakoťko stavebny zákon definuje, že ak vlastník stavby doklady nepredlozí
u určenej lehote stavebny rad má rozhodruiť a nariadi odstránenie stavby.
Speciálny stavebny rirad nariadil ristne konanie, aby zistil všetky skuiočnosti dÓležité pre
rozhodnutie a tak doplnil podklady pre rozhodovanie a aby sa ričastníci konania -ot'ti
oboznámiť s podkladmi rozhodnutia v zmysle ustanovení správneho poriadku.

Na ristnpm pojednávaní bol pred|oženy list SVP, Š. p. Banská Štiavni ca č, CZ
|76|212015 z9.I1.2015 na zálk|ade ktorého špeciálny stavebny rirad skonštatoval, Že SVP' š.
p. Banská Štiavnica už nená|eŽí titul k pozanku u ni. .1. oprávnen;f prenajímať jeho časť,
nakoťko nie je jeho vlastníkom. Y závere pojednávania povereny zástipca Švp, s. p. podai
návrh na zasielanie korešpondencie na SVP, š. p. Banská Štiavnica. So zretel'om na.uvédeny
list SVP, š' p. Banská Štiavnica nie je ričastníkom konania a tunajší urad bude korešpondenciu
zasie|at, z titulu správcovstva vodného toku na SVP, š. p.oZ Banská Bystrica.

Ďalej stavebník spochybnil postup tiradu a uviedol, že 22.3.20]6 podal na podatelhi
olcresného radu Žiar nad Hronom správu a už sa vyjadrovat,nebude,
Správny orgiírr musí v konaní postupovať v zmyslé príslušnych predpisov a je len na vÓli
ričastníka konania, ako svoje práva uplatní. Na základe vyny stavebného uradu podťa $ 88a
ods. 1 stavebného zákona v stanovenej lehote 60 dní' ktorá uplynula 8. |2.20|5 nedoložil
doklady, ktorymi by preukénal, že dodatoěné povolenie stavby 

"iL ;" 
V rozpore s verejnymi

záqmami,
Špeciálnemu stavebnému riradu bolo v deř ristneho konania doručené plnomocenstvo

Jozefa Hlinku z|0.3.20|6 pre advokátky: Doc. JUDr. Sořa Kubincová, PhD., Banská
Bystrica a JUDr. Tatiana Kubincová, Banská Bystrica, aby ho zastupovali vo veci konania
o dodatočnom povolení stavby a konania o odstrtánení stavby. V rámci konania boli uradu
doruěené dŤn 22.3.2016 adŤr- 1.8.2016listy od Doc. JUDr. Soni Kubincovej, PhD., Banská
Bystrica aJUDr. Tatiany Kubincovej aurad sa snámietkami, ktoré smerovali kpriebehu
konania o dodatočnom povolení stavby alebo k urěeniu podmienok pre odstránenii stavby
vysporiadal nasledovne :

(text vyjadrenia právnej zástuplq.,ne stavebníka je uvedeny kurzívou, dÓvody správneho
orgánu sri uvedené normálnym písmom):

V tejto stivislosti dávame do pozornosti, že podťa $ 88a zákona č. 50/1976 Z. z. o
zemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebny

zákon,,) mÓže stavebny rad začat' konanie o dodatočnom povoleií stavby len v prípade, ák



stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. V danom prípade
nedošlo ani k postaveniu stavby bez stavebného povolenia a ani k postaveniu stavby v rozpore
so stavebným povolením. Stavba ,,Malá vodná elektráreň - Lutilsbý potok, Žiar nad Hronom,,
bola postavená na základe a v súlade, so stavebným povolením a. Žp-889/]994-5 zo dňa
27.3.]997, ktorého platnost'bola predlžená. Stavebrry zákon nepripúšťa, aby stavebný úrad
začal konanie o dodatočnom povolení stavby len z dóvodu, že orgán SSD zistí pri svojom
výkone určité ,,skutočnosti,,, najmci, keď tieto skutočnosti nemajú žiadne opodstatnenie, resp'
keď sú nepodložené a nepravdivé (viď nižšie). Takéto konanie zo strany správneho orgánu
považujeme za konanie, ktoréje v rozpore s ústavným princípom práva na spravodliý proces,

Podťa $ 88a stavebného zákona, ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavenábez
stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, zaěne z vlastného podnetu konanie a vyzve
vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, Že dodatoěné povolenie stavby
nie je V rozpore s verejnýmizáujmami chránenými týmto zákonom, najmá s cieťmi azámermi
územného plánovania, a osobitnými predpismi. Z uvedeného nie je rozporná zákonnosť
konania, pretože je preukázané že stavba je postavená v rozpore so stavebným povolením,
pretože nie je dodržané polohové umiestnenie stavby, rybovod nie je zrealízovaný v zmysle
podmienok stavebného povolenia a technológia - počet zreaIízovaných turbín nie je v zmysle
stavebného povolenia.
o Podťa platného stavebného povolenia mábyť stavba postavená na pozemku v k. ú. Žiar

nad Hronom parc. č. KNC 2040 vodný tok, v súčasnosti parc. č, 2040/| a2040l23.
Póvodná parcela 2040 bo|a na zák|ade predpisov katastra nehnuteťností rozdelená
hranicou zpstavaného uzemia obce pozemok parc. ě 2040 l| sa nachádza v zastavanom
ilzemi obce, v roku 2015 na zák|ade GP a povolenia vkladu do katastra nehnuteťností z
nej bola odčlenená prc,č:'2040l23, ďalšie delenie parcely ě.2040lI bolo vykonané pre
účely výstavby rýchlostnej komunikácie R 1 a nesúvisí s týmto konaním parc. č. 204012
sa nachádza mimo zastaveného uzemia obce. Podťa polohopisného zamerunia
skutkového stavu stavby, sa stavba nachádza aj na pozemkoch parc č. KNC 191211
ostatná plocha, I91rllI orná póda, na ktorých nebola povolená.

o Stavebný objekt rybochod má mať v zmysle vyjadrenia SRZ, Mo Žiar naď Hronom (č.
j.:28lI993 z28,9.1993), ktoré je podmienkou v stavebnom povolení na uvedenú vodnú
stavbu, šírku minimá|ne2 m. Vybudovaný rybochod podťa stavebným úradom zistenej
skutočnosti má šírku rybochodu len 1,13 m aje teda ztea|izovanÝ vrozpore so
stavebným povolením.

o Podťa stavebného povolenia sú povolené 2 axiáIne turbíny s obehovým kolesom
priemeru 500 mm s asynchrónnym generátorom. Na stavbe sú osadené 3 turbíny spolu
s príslušným stavebným riešením rozporným s navrhovaným stavebným riešením, čo je
v rozpore so stavebným povolením.

Preto stavebný urad chrániaci verejné záujmy konal presne podťa ustanovenia $-u 88a odsek
l stavebného zákona azaěal konanie o dodatočnom povolení stavby. Zuvedeného je zrejmé'
že nie je žiadna rozpomá ziákonnosť konania, pretože je preukžzané, že stavba je postavená
v rozpore so stavebným povolením, naopak úrad konal v rámci svojich kompetencií na
zák|ade vyššie uvedených ustanovení zálkona.
Táto pripomienka nepriniesla do konania žiaďne nové skutočnosti, stavebník na zÍk|ade
výny stavebného úradu zo dřra 5.10.2015 č. záznamu 031380/2015podťa $ 88a ods. 1

stavebného zékona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynu|a8.12.2015 aani do ukoněenie
ústneho pojednávania dňa 2232016 nedoloŽil žíadne doklady, ktorými by preukáza|, že
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmarrli a preto táto pripomienka
nemá vplyv na rozhodnutie uvedené vo výrokovej časti.
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Podoýkame, že k uvedeným Vami vytýkaným ,,skutočnostiam,, ste sa nám pred začatím
konania o dodatočnom povolení stavby nedali vÓbec možnosť vyjadrit,, tj, tieto skutočnosti
sme nemali ani možnosť vyvrótiť. Z tohto dóvodu p'ovažujeme začatie konania o dodatočnom
povolení stavby za nezákonné a v rozpore s IJstavou SR. V rómci začatia konania o
dodatočnom povolení stavby sa vyslqltli také vady, ktoré celkom znemožňujú ďalší postup v
konaní. oznámenie o začatí konania je zmtitočné a zavádzajúce. Z úvodu tohto oznámenia
vyplýva, že ste konanie o dodatočnom povolení stavby začali ex offo, a napriek tomu na str. 3
tohto oznámenia ste nós vyzvali na podanie žiadosti o dodatočné povolenie stavby. Z
uvedeného vyplýva, že ste nas na podanie dodatočného povolenia stavby vynali až potom,
ako konanie o dodatočnom povolení stavby už bolo začaté. Z oznámenia o začatí stavby nieje
zrejmé, či sa má toto konanie ýkat'celej stavby, resp. len jej časti (resp' ktorej časti),

V rámci konania o dodatočnom povolení stavby ste nás vyzvali na predloženie množstva
dokladov, ktoré sa už v spise ýkajúcom sa stavebného konania nachádzajú (inak by nemohlo
byť vydané stavebné povolenie) alebo ich vyhotovenie, resp. získanie, a teda aj predloženie je
nemožné .

K jednotlivým Vami požadovaným dokladom uvódzame.,
Ad 1: požiadavka na vyhotovenie geodetického zamerania vybudovanej stavby bola z našej
strany geodetovi zadaná už v septembri, v januári bola táto požiadavka bližšie špecffikovaná
v súlade s Vašou výzvou (dókaz: emaily s geodetom), doteraz však nebola zrealizovaná;
Ad 2: požiadavka je nejasná, pretože nie je zrejmé, o aké parcely by malo ísť v rámci
dodatočného povolenia, keď stavba bola postavená v súlade s pÓvodným stavebným
povolením a tó qj čo sa ýka rozmerov stavby; Neuviedli ste, ktorej časti stavby sa má Vami
začaté konanie o dodatočnom povolení týkať,
Ad 3: požiadavka opdť nejasná, zólcres vonkajších obrysov stavby mÓže byť možný len po
geodetickom zameraní.
Ad 4: Nie je potrebný originál listu vlastníctva na pozemlql, kde stavba stojí, nakolko táto
skutočnosť bola preverovaná pri vydaní stavebného povolenia a ak dotknutí vlastníci majú
výhrady, móžu sa domáhat,svojich práv v občianskoprávnom konaní. Ad 5' Detto
Ad 6, Nie je zrejmé, čo sa myslí stavbou zrealizovanou s vydaním dodatočného povolenia
stavby, uny sme o dodatočné povolenie stavby nežiadali a doteraz nóm nie sú známe ani
relevantné dÓvody, pre ktoré ste konanie o dodatočnom povolení stavby začali.
Ad 7: Stavba už bola zrealizovanó a ak vlastníci pozemkov tieto nadobudli neskÓr, nadobúdali
ich už aj so stavbou a ak zmeškali možnost,dať námietlq,l k stavbe, uvedenó skutočnosť nemÓže
byt'v súčasnosti vzatd na zreteť, je irelevantná.
Ad 8, opdť uvádzame ako v bode 6, my nevieme, o čo má íst,pri dodatočnom povolení stavby,
resp, ktorej časti stavby sa konanie o dodatočnom povolení stavby ýka.
Ad 9. Stavbaje uskutočnená, stavebný dozor bol určenýv rámci stavebného konania.
Ad ]0' Bolo súčasťou stavebného konania, a teda sa v spise nachádza.
Ad 1 ]. Nevieme, čoho sa mó ýkať dodatočné povolenie stavby, a preto sme ani doklady,. resp'
akási závrjzné stanovisko nemohli zabezpečiť. Závcizné stanoviská už boli predložené v
stavebnom konaní.
Ad ]2. opdť poukazujeme na to, že nevieme, čoho, resp. ktorej časti stavby sa konanie o
dodatočnom povolení stavby ýka. Nie je dÓvod na vypracovanie projektovej dokumentácie v
zmysle súčasne platných právnych noriem, nakolko stavba bola uskutočnenó podťa noriem
platných v čase vydania stavebného povolenia,
Ad I3. Bola riešená v rámci stavebného konania, ktoré bolo ukončené l'ydaním stavebného
povolenia.
Ad I4' Súčasťou stavebného povolenia boli všetlql potrebné povodňové plóny, a preto nie je
dóvod po uskutočnení stavby tieto vyhotovit,podťa novej vyhlášfu.
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Ad 15. Vyzývate na ďalšie doklady, ktoré majú vyplynúť z predložených vyjadrení, čo je
neurčitá a nezmyselná požiadavka.

Z uvedeného vyplýva, že Vami požadovaná výzva na predloženie dokladov bola
nezrealizovatelhá (čo sa ýka vypracovania geodetického zamerania, o jeho vyhotovenie Sme
požiadali, avšak vo Vami stanovenej lehote zabezpečiť tabýto podklad je nemožné), a preto
nepredloženie ýchto dokladov nemÓže mať právne násled|ql spočívajúce v začatí konania o
odstrdnení stavby.

Výzvu na predloženie ýchto dokladov považujeme z Vašej strany za šikanu a zneužitie
právomocí. olcrem toho Vami stanovená lehota na vypracovanie a predloženie ýchto
dokumentov (napr, geometrického zamerania) je neprimeraná, čo je v rozpore s $ 27
Správneho poriadku. Poukazujeme tiež na skutočnost,, že ak by niektoré orgány a iné osoby
mali pripomienlcy alebo námietlry k stavbe, mohli by sa na základe verejnej vyhlášlql o začatí
konania o dodatočnom povolení stavby vyjadrit'. Keďže v spise sa žiadne relevantné námietlql
ani pripomienlql orgánov, resp. iných osÓb nenachádzajú a všetlql vyjadrenia potrebné pre
stavebné povolenie boli predložené v povoťoýacom konaní ( ktorého výsledkom bolo vydanie
stavebného povolenia, v súlade s ktorým bola stavba zrealizovaná), nebol ani zákonný dóvod
o ne opakovane žiadať. V tejto súvislosti poukazujeme aj na s 3 ods. 4 Spróvneho poriadku,
podťa ktorého ,,Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez
zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osÓb ,,,

Úrad, vymal stavebníka k predloŽeniu dokladov v rozsahu potrebnom pre povofovacie
konania (napr. dodatočné stavebné povolenie, zmena stavby pred dokončením, povolenie
k užívaniu stavby, a pod.) v zmysle stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov'
Stavebník resp. ním poverená osoba pre vedenie stavby musí mať odbornú spÓsobilosť pre
túto činnosť v rámci ktorej je aj zna|osť platných právnych predpisov pre vykonávanie
stavieb. Ztohojednoznačne vyplýva, Že stavebník má mať vedomosť o rozsahu a charaktere
dokumentov vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákonov požadovaných správnym
orgánom. Neznalosť zákonov a neodbornosť nie je ospravedlnenie. Správny orgán je orgán,
ktorý dohliaďana vykonávanie príslušných činností v zmysle právnych predpisov. V prípade'
že mal stavebník nejasnosti ohťadom poŽadovaných dokladov, mohol tieto prejednať
s úradom tak, aby si splnil zákonom stanovené lehoty pre doručenie dokladov alebo požiadať
o predlženie lehót. Stavebník tak však neučinil. K námietke právnych zástupkýň ohl]adom
o'nerealizovateťnosti predloŽenia dokladov.. úrad wádza, Že stavebný zákon je dlhoročne
zauživaný vpraxi, t. j. na jeho zák|ade bolo povolené, postavené apovolené uživanie
veťkého množstva stavieb a preto nemoŽno predpokladať, že by ukladal stavebníkom
,,nesplniteťné anerealizovateťné.. povinnosti a podmienky. Stavebník je rovnako ako
akákoťvek iná fyzická alebo právnická osoba pri svojej činnosti na uzemi SR povinný
dodržiavať všetky platné právne nonny SR, t' j. stavebník je povinný doďržiavať všetky platné
ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich platných právnych predpisov týkajúcich sa
vykonávania stavby. Všetky poŽadované doklady je povinný stavebník predložiť stavebnému
úradu v zmysle uvedených ustanovení stavebného zákona, ktoré boli vo výzve uvedené a teda
v Žiadnom prípade nie je možné považovať za šikanovanie stavebníka, ak správny orgán
požaduje od stavebníka plnenie si povinností, ktoré sú mu uloŽené zákonom. V prípade, že
vlastník stavby považova| lehotu určenú uradom za neprimeranú, mal zákonrlu možnosť
požiadať o predlženie lehoty na predloŽenie dokladov o tom, že stavba nie je rca|ízovaná
v rozpofe s verejným záujmami. Správnemu orgánu neboli požadované doklady predloŽené
ani po uplynutí stanovených lehót. od doručenia výzvy na predloŽenie doklaďov, že stavba
postavená v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejnými záujmani dňa
7,I0, 2015 ďo začatia konania o odstránení stavby dňa 1 1.2.2016 ubehli viac ako 4 mesiace,
čo správny orgán povďuje za dostatočný čas na predloŽenie dokladov podťa $ 88a ods' l
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stavebného zákona. V zmysle $ 88a stavebného zékona dókazové bremeno preukénď, že
existencia stavby uskutočňovanej V rozpore so stavebným povolením nie je v rozpofe
s verejným záýmani,je na stavebníkovi.
Táto pripomienka nepriniesla do konania žiaďne nové skutočnosti, stavebník na zéklade
wnv stavebného úradu zo dřra 5.10.2015 č' zéunamu 031380i2015 podťa $ 88a ods. l
stavebného zékona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynula8.|2.2015 aani do ukoněenia
ústneho pojednávania dňa 22.3.2016 nedoloŽil žjadne doklady, ktorými by preukaza|, Že
dodatočné povolenie stavby nie je V rozpore s verejnými záujmami a preto táto pripomienka
nemá vplyv na rozhodnutie uvedené vo výrokovej časti'

Vznóšame tiež námietku neúplnosti spisového materiálu' Dňa 2]. 3. 20]6 sme boli
nahliadnuť do spisu, pričom sme zistili, že v spise sa niektoré doklady vÓbec nenachádzajú,
napríklad žiadost'olcresného úradu Žiar nad Hronom č. O(I-ZH-)SZP-20]6/000]86-036 zo
dňa 25,1.20]6, na ktoý odkazuje prípis oU Banská Bystrica č' oU-BB-ooP3-20]6/007965-
2/ZI zo dňa ]5'2.2016, ďalej rozhodnutia ýkajúce sa našej vznesenej nómiet|q zaujatosti
Vašich zamestnancov, tiež doklady, ktoré by preukazovali výsledlql uskutočneného ŠSD, na
ktorý sa odvolóvate, Móme za to, že na základe takto neúplného spisu, nie je možné v danej
veci konat, a rozhodnúť.
Dřn2|.3,20I6 vlastník stavby nahliadol do spisu č. oU-ZH-osZP-20I6l000186 a boli mu na
zák|ade žiadosti vyhotovené fotokópie zérnarrtov - dokladov zo spisu, o ktoré požiada|.
okrem iného mu bola vyhotovená aj kópia listu oU-ZH-OSZP-2016/000186-036 zo dňa
25'I,2016, o Étp'o* sa vlastník stavby vyjadril, že sa v citovanom spise nenachádza.
o nahliadnutí do spisu bol spísaný záznam. Rozhodnutia týkajúce Sa vznesenej námietky
zaujatosti zamestnancov úradu sú súčast'ou spisu OU-ZH.OSZP-20I61000186 (OU-ZH-
OSZP- 2015-008813) ako príloha ě.29 až 35 a sú evidované vevidencii okresného úradu
Žiar nad Hronom pod číslom záznarnov: 000294312016, 000294412016, 0002945120|6;
0002946120|6; 000294812016; 000294912016; 000295012016. Súčasťou spisu je zénnarn z
vykonania Šso o. oU-ZH-oSZo-2OI5l008813-008, č, z, 0028702/2015, ktoý bol napísaný
|0.9,2015 a obsahuje fakty k 10.9.2015, ktoré boli zistené pri vykonaní ŠSD.
Táto pripomienka nepriniesla do konania žiadne nové skutočnosti, stavebník na zék|ade
výzw stavebného úradu zo ďňa 5.10.2015 č. záznamu 03138012015 podťa $ 88a ods. 1

stavebného zákona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynu|a 8.12.2015 a ani do ukončenia
ústneho pojednávania dňa 22,3.2016 nedoložil žiadne doklady, ktoými by preukaza|, že
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmarti a preto táto pripomienka
nemá vplyv na rozhodnutie uvedené vo výrokovej časti.

Napriek tomu, že konanie o dodatočnom povolení stavby, a teda aj konanie o odstránení
stavby boli začaté v rozpore so zákonom, ku skutočnostiam ktoré nóm vyýkate dávame toto
stanovisko

K bodu I, podťa ktorého má stavba podťa geometrického a polohového zamerania
zasahovat,aj do pozemkov v k. ú, Žiar nad Hronom CKN pare. č. ]911/] ornó pÓda a pare. č'
]912/1 ostatné plochy (EKN 856/], 861/1, 7]7/], 721/]) a že k ýmto pozemkom nemáme
vlastnícke a iné práva, uvódzame nasledovné.'
1. Ako už bolo uvedené aj vo vyjadrení k oznámeniu o začatí konania o dodatočnom

povolení stavby zo dňa 2.]I.20]5 geometrické a polohové zameranie vypracované na
základe požiadavlql Hydro Company, s.r.o. (tj osoby, ktorá podávala podnet na
vykonanie stavebného dohťadu) je nesprávne, Stavbu ,,Malá vodnó elektráreň - Lutilslql
potok, Žiar nad Hronom,, Sme postavili v súlade s územným rozhodnutím č. ŽP-48/1gg4-2
zo dňa 2.3'1994 a stavebným povolením č. ZP-889/1994-5 zo dňa 27.3.1995.
Podoýkame, ak by stavba podťa projektu (hoý sme dodržali) nemala stáť na
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pozemkoch, ku ktoým sme mali nájomný vzt,ah, tak by nám príslušně orgány tieto
povolenia podťa zákona nemohli vydať' V tejto súvislosti v prílohe prikladáme niekolko
katastrálnych máp, z ktorých je zrejmé, že geometrické zameranie vypracované na
základe požiadavlcy Hydro Company, s.r.o. (ďalej len ,,geometrické zameranie,,) je
nesprávne, Toto geometrické zameranie je v rozpore S mapou z pozemkovej knihy, ktoró
bola podkladom pre stavebné konanie (mapu z pozemkovej krtihy prikladáme v prílohe
akn dókaz)' K tejto skutočnosti možno vypočut'projektanta Ing. Jána Fellnera, hoý
stavbu ,,Malá vodná elektráreň - Lutilslql potok, Žiar nad Hronom,, do pozemkovej mapy
v čase stavebného konania zalcreslil' Geometrické zameranie je tiež v rozpore s mapami z
mapového portálu Katastra nehnutelhostí spravovaného (Jradom geodézie, kartografie a
katastra SR (mapy na ktorých je modrým zýraznená parcela CKN č. 2040/] - vodná
plocha prikladáme ako dÓkaz v prílohe). Zároveň poukazujeme na skutočnost,, že z ýchto
máp je zrejmé, že parcela CKN č. 2040/] nie je identická s pÓvodnými hranicami
pozemku pare. č. 2040, na ktorom je stavba povolená (ako to uvádzate v oznámení o
začatí konania o dodatočnompovolení stavby zo dňa 5'10,20]5), keďže z ýchto máp je
zrejmé, že z tejto parcely bola vyňatá napr' parcela CKN č. 2040/23 - vodné plochy (ako
vlastník tejto parcely je v súčasnosti zapísaná spoločnosť Hydro Company, s.r.o', ktorá
dala vypracovať geometrické zameranie)'

Prílohou vyjadrenia vlastníka stavby nie sú katastrálne mapy a ani doklady vyhotovené
okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, na záklaďe ktorých by tunajší urad
posúdil, či jeho tvrdenie o nesprávnosti geometrického zamerania je opodstanené. Zákresy vo
qitlačkoch máp,ky z katastrálneho portálu zverejneného na internete neobsahujú ,áhoes
predmetnej stavby, nakoťko údaje katastra nehnuteťností neobsahujú údaje o predmetnej
stavbe a preto v tomto konaní nemóžu byť pouŽité ako ďókaz predložený stavebníkom
o chybnom zameraní stavby oprávnenou osobou z odboru geodézia akartograťra. Tvrdenia
stavebníka, že stavebné povolenie bolo vydané na zák|ade zákresu stavebných pozemkov do
pozemno-knižných máp nemÓže byl, akceptované, nakoťko v katastrálnom území Žiar nad
Hronom (Svátý KríŽ) operát pozemkového katastra sa nezjednotil s operátom pozemkovej
knihy a údaje v nich uvedené nemožno identifikovať. Určiť právny stav vlastníctva
stavebných pozemkov v čase vydania stavebného povolenia bolo možné len vyhotovením
geometrického plránu na identifikovanie právneho stavu, ktorý však nebol nikdy vyhotovený,
o čom svedčí aj fakt, že v stavebnom povolení je uvedený pozemok KN-C parc. č. 2040 bez
podlomenia napriek tomu, že ho tvoria viaceré pozemky právneho stavu registla ,,E,, katastra
nehnuteťností, t. j. parciel pozemkovej knihy. Správny organ má za pteukázané. že stavba je
postavená aj na iných pozemkoch KN-C ako bola povolená, na zák|ade predloženého
skutočného geodetického zamerania predmetnej stavby vyhotoveného oprávnenou osobou
zamestnancom Geodetických sluŽieb s ,r,o, Žiar nad Hronom zo día 8,7.2O|5, ktoré predloŽil
účastník konania k podnetu na vykonanie Šso na predmetnej stavbe. Polohové zametarie
skutkového staw stavby je vyhotovené odborne spósobilou osobou na geodetické práce na
zěů<|ade katastrálnym úradom overených podkladov (katastrálne maPY, geodetické body).
Geodetické zametanieje totoŽné s predloženým geometrickým plánom č,36636029-26120|6
úradne overený okresným úradom Žiar nad Hronom, odbor katastrálny 15.7.2016 pod ě.
206l|6. Podťa platného stavebného povolenia má byť stavba postavená na pozemku v k. ú.
Ziar nad Hronom KN-C parc. č. 2040 vodný tok, v súčasnosti parc. č. 2040ll a2040l23,
Póvodná parcela 2040 bo|a na základe predpisov katastra nehnuteťností rozdelená hranicou
zastavaného uzemia obce, pozemok parc. č 2040lI sa nachádza v zastavanom území obce,
predmetná stavba sa celá nachádza v zastavanom území obce a nebola týmto delením parciel
nijako dotknutá. V roku 2015 na zák|ade GP z parcely parc. č. KNC 204011 bo|a odčlenená
parc. č. 2040123' parc. č. 204012 sa nachádza mimo zastaveného uzemia obce. Parcela KNC
parc. č. 2040123 je identická s parc. č. KNE 7I8l1 abola vytvorená len z KNC parc. č.
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2040lI, ďalšie delenie parc. č. 2040lL bolo spósobené výstavbou rýchlostnej komunikácie R l
a nijako nesúvisí s územím, na ktorom bola predmetná stavba povolená. Podťa polohopisného
zarlennia skutkového stavu stavby sa stavba nacháďza aj na pozemkoch KN-C parc. ě.

I9I2|I ostatná plocha, KNC 191IlI omá póda, na ktorých nebola povolená a nikdy neboli
súčasťou póvodnej stavebnej parcely paÍc. č. KNC 2040. Tým má stavebný urad
jednoznaěne preukrízané, že stavbaje postavená aj na iných pozemkoch ako bola povolená, čo
je v rozpore so stavebným povolením. Tvrdenia stavebníka, že zameranie skutočného
polohopisného zamerania jeho stavby je nesprávne, nie je podloŽené relevantným technickým
dokladom vyhotoveným odborne spósobilou osobou na vykonávanie geodetických a
kartografických činností v zmysle $ 5 zakona č, 2I5lI995 Z, z. o geodézii akartografii
v znení neskorších predpisov. Stavebník však doteraz žiadny relevantný doklad
o priestorovom umiestnení stavby nepredložil, čím by potvrdil, že stavba je umiestnená len na
pozemkoch, ktoré v čase vydania stavebného povolenia tvorili pozemok parc. č. 2040,ktoý
je v súčasnosti identický s pozemkom parc. č. 2040lI a2040l23, na ktorom je stavba
povolená.
Táto pripomienka nepriniesla do konania žiadne nové skutočnosti, stavebník na zák|ade
výzvy stavebného úradu zo dřra 5.10.2015 ě. zérznamu 031380/2015podťa $ 88a ods. 1

stavebného zékona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynu|a8.I2.20I5 aani do ukončenia
ústneho pojednávania dňa 223.20|6 nedoloŽil žiadne doklady, ktorými by preukaza|, že
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami a preto táto pripomienka
nemá vplyv na roáodnutie uvedené vo výrokovej časti.

2. Ak by sme z,uvedeného nesprávne vypracovaného geometrichlho zamerania predsa len
vychádzali, poukazujeme na skutočnosť, že stavba ,,Malá vodná elektráreň - Lutilsbý
potok, Žiar nad Hronom,,na Vami uvádzané parcely CKN č. ]911/1 a č. 1912/1 (EKN
856/], 86]/], 7]7/], 72]/1) aj podťa tohto nesprávne vypracovaného zamerania zasahuje
Ien malou časťou, a teda konanie o dodatočnom povolení stavby, resp, aj odstránenia
stavby by sa mohlo tykať maximálne tejto časti stavby. Podoýkame, že z dóvodu, že malá
časť stavby zasahuje na pozemok, ku ktorému nemá stavebník povolenie (čo je stále
sporné), nemÓže byť dÓvodom, aby sa začalo konanie o odstránení celej stavby, Takéto
konanie je neprimeraným zásahom do próv stavebníka, resp' vlastníka stavby, pričom tu
nie je dodržaná základná zásada, horá sa musí uplatňoýat'v správnom konaní, a to zásada
proporcionality.
Správny orgán listom zo dřn23,9.2015 oznámil začatie konania podl'a $ 88a odsek 1

o dodatočnom povolení stavby postavenej v rozpore so stavebným povolením a súčasne
vyzxa| stavebníka, aby v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy predložil doklady o tom,
že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmarri chranenými týmto
zžkonom, najmá s cieťmi azámermi územného pliínovania, a osobitnými predpismi. Táto
výzsta bola stavebníkovi doručená dřn1.10.2015. Stavebník do dnešného dňa nepredložil
žiadny zvyžiadaných dokladov, že dodatočné povolenie stavby nie je vrozpore
s verejnými záujmatrti a ani nepožiadal o predlženie tejto lehoty. Podťa $88a odsek 2
stavebného zěkona ak vlastník stavby požadované doklady nepredloŽí v určenej lehote,
alebo ak sa na ich podklade pteukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad
nariadi odstránenie stavby. V ustanovení $-u 88a odsek 2 stavebného zákona nie je
obsiahnutý termín 

',časť 
alebo časti staviebo., ale pojednáva o stavbe ako celku.

okrem toho je potrebné uviesť, že zrea|izovaná stavba ako celok je v rozpore so
stavebným povolení vo viacerých bodoch:
o Pod]]a platného stavebného povolenia mábyť stavba postavená na pozemku v k, i. Žiar

nad Hronom parc' č. KNC 2040 vodný tok' v súěasnosti parc. č. 2040lI a2040l23.
Póvodná parcela 2040 bola na zák|aďe predpisov katastra nehnuteťností rozdelená
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hranicou zastavaného uzemia obce, pozemok parc. ě 2040 /1 sa nachádzav zastavianom
uzemí obce v roku 2015 na zék|ade GP a povolenia vkladu do katastra nehnuteťností z
nej bola odčlenená parc. č. 2040123, ďalšie delenie parcely ě.204Ol1bolo vykonané pre
účely výstavby rýchlostnej komunikácie R 1 a nesúvisí s týmto konaním parc. č. 2O4Ol2
sa nachádza mimo zastaveného uzemia obce. Podl'a polohopisného zameraria
skutkového stavu stavby sa stavba nachádza q na pozemkoch parc ě. KNC 191211
ostatná plocha, 19 | I / I orná póda' na ktorých nebola povolená.

o Stavebný objekt rybovod má mať v zmysle vyjadrenia SRZ, Mo Žiar nad Hronom (č.
j.:28l|993 z28.9,1993), ktoré je podmienkou v stavebnom povolení na uvedenú vodnú
stavbu, šírku minimá|ne 2 m. Vybudovaný rybovod podl'a stavebným úradom zistenej
skutoěnosti má šírku len 1'13 m a je teda zrea|izovaný v rczpore so stavebným
povolením.

o Podfa stavebného povolenia sú povolené 2 axiá|ne turbíny s obehovým kolesom
priemeru 500 mm s asynchrónnym generátorom. Na stavbe boli v čase ŠSD osadené 3
turbíny spolu s príslušným stavebným riešením rozpomým s nawhovaným stavebným
riešením, čo je v rozpore so stavebným povolením.

Z vyššie uvedených dóvodov správny orgán v tomto konaní roáoduje o celej stavbe.
Táto pripomienka nepriniesla do konania žiadne nové skutoěnosti, stavebník na zék|ade
výmy stavebného úradu ě, záunamu 031380i2015 podťa $ 88a ods. 1 stavebného zákona
v stanovenej lehote 60 dní' ktorá uplynula 8,12.20|5 a ani do ukoněenia ústneho
pojednávania dňa 22.3'2016 nedoložil žiadne doklady, ktorými by preukáza|, že dodatoěné
povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmarni a preto táto pripomienka nemá vplyv
na rozhodnutie uvedené vo qýrokovej časti.

olvem toho v tejto súvislosti poukazujeme aj na judikatúru Najvyššieho súdu SR, a to
konlcrétne Rozsudok N,s.sR, Sp. zn. 2 Sžp ]/20]5 v ktorom sa uvádza\ ,,Podťa $ 58 ods. 2
stavebného zákona, stavebník musí preukázat', že je vlastníkom pozemku, alebo že má k
pozemku iné próvo podťa s ]39 ods' ] tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom
požadovanú stavbu' To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po
právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.,, V danom prípade je vodný tok stále
vodným tokom, a preto k zmene vlastníkov, resp. správcov ani dójsť nemohlo, pričom nájomný
vzťah aj naďalej trvá. Stavba bola postavená v súlade s územným rozhodnutím a stavebným
povolením, a ak vlastníci ýchto pozemkov mali k realizovaniu stavby výhrady mali ich
uplatniť v ýchto konaniach (právo vlastníkov pozemkov uplatniť námietlql, ako účastníkov
konania, teda v súlade so znením stavebného zákona zaniklo).
Určenie platnosti nájomnej zmluvy a vlastníctvo k pozemkom, ktoré sú predmetom nájomnej
zrrluvy na pozemky, na ktorom bola stavba povolená, nie je v kompetencii stavebného uradu
a nie je ani predmetom tohto konania anemá vplyv na priebeh tohto konania. Na rozhodnutie
v tomto konaní nie je rozhodujúce, či stavebník je vlastníkom pozemkov na ktoých bola
stavba povolená, a|ebo Že má k pozemkom iné právo podťa $ 139 ods. 1 stavebného zákona.
Podstatnou skutočnosťou je to, Že stavebník stavia stavbu na pozemkoch, na ktoých nebola
povolená, ěo je v rozpore so stavebným povolením'
Táto pripomienka nepriniesla do konania žiadne nové skutočnosti, stavebník na záů<|ade
výzw stavebného uradu zo dňa 5.10.2015 č, záznamu 03|38012015 podlia $ 88a ods. l
stavebného zěkona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynu|a8.12,2015 aani do ukončenia
ústneho pojednávania dňa 22320|6 nedoloŽil žiadne doklady, ktoqými by preukaza|, že
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami a preto táto pripomienka
nemá vplyv na rozhodnutie uvedené vo výrokovej časti.
3. V prílohe prikladóme aj niekol,ko íotokópií vyššie uvedeného nesprávneho geometrichlho
zamerania, kde sme červenou farbou mýraznili jednotlivé hranice parciel, a to parcely CKN
č. 2040/], na horej sa nachádza vodná plocha (dÓkaz,, výpis z katastra nehnutelhostí),
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Podoýkame, že podlb č. 4 Ústavy SR a $ 48 ods. ] zákona č, 364/2004 Z.z. o voddch a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č, 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov ( ďalej len ,,vodny zákon,,) a aj podťa judikat ry Najvyššieho s du sR (napr.
RozsudkuN,ssn sp, zn' 2 Sžp 1/20]2) mÓžubyťvodné tolq;, ako aj pozemlql koryt len vo
vlastníctve Slovenskej republilql. Pričom správu tychto vodnych tokov a pozemkov koryt
vykonáva SVP, š.p,, korj, je právnym nástupcom Povodia Hrona, š.p., s ktor!,m máme
uzatvorerui platrui ndjomrui zmluvu (táto zmluva nebola do dnešného d a žiadnou zo
zmluvnych strán vypovedaná a nebola ani s dom vyhlásená za neplatnfl. Čo sa tyka hraníc
Vami uvádzanj,ch parciel EKN č, 717/1 a 72]/], tieto parcely sa nachádzaj mimo zemia,
kde je postavená stavba ,,Malá vodná elektrárežt - Lutilsb!, potok, Žiar nad Hronom,,. Na
parcelách EKN č. 861/] a č' 856/1 sa čast, stavby ,,Malá vodná elektráreú - Lutitsb!, potok,
Žiar nad Hronom,, podťa tohto geometrického zamerania síce nachádza, avšak z tohto
zamerania je zrejmé, že táto parcela sa nachádza v parcele CKN č. 2040/], ktorá je celá
v správe SVP, š.p., tj. mdme k nej nájomny vzťah. Z uvedeného je zrejmé, že stavba
,,Malá vodná elektráreř - Lutilslry potok, Žiar nad Hronom,, podťa tohto geometrického
zamerania buď do parciel, horé uvádzate vÓbec nezasahuje alebo k t!,mto parcelám máme
nájomn!,vzťah.
Správny orgán srihlasí s tvrdením stavebníka, že pozemok KN-E v k. ri. Žiat nad Hronom
parc. č. ]|7lI nie je zastavany predmetnou stavbou acely je ěasťou parcely KNC parc. č.
2040lI na ktorom bola stavba povolená. Určenie platnosti nájomnej zmluvy a vlastrríctvo
k pozemkom, ktoré sri predmetom nájomnej zm|uvy na pozemkY' fla- ktorom bola stavba
povolená, nie je v kompetencii stavebného riradu, nie je ani predmetom tohto konania anemá
vplyv na priebeih tohto konania. Skutočnosť či stavebny pozemok uveden;f v stavebnom
povolení je vo vlastníctve SR alebo vo vlastníctve právnickych afyzickych osÓb, je v tomto
konaní irelevantná, pretože roáodujricou skutočnosti v tomto konaní je, že stavebník
nepredloŽil v stanovenej lehote doklady podlia $ 88a odsek 1 stavebného zákona a správny
orgán postupuje podl'a $88a odsek 2 stavebného zákona. Napriek tejto skutočnosti sa sprármy
orgán v nijakom prípade nemÓže stotožniť s nepodloženym tvrdením stavebníka, že
predloŽené skutočné zarrctania stavby ričastníkom konania je nesprávne, pretoŽe stavba nie je
evidovaná v katastri nehnuteťností a teda nie je ju možné identifikovať na zék|ade
katastrálnych máp a uŽ vÓbec nie na vytlačkoch katastrálneho portálu zverejneného na
internete, ktonj je nepouŽiteťny na právne ričely. Jedin1fm relevantnym dÓkazom o skutočnom
umiestnení predmetnej stavby je jej zameranie geometrick;fm planom č. 36636029-2612016,
uradne overen;f okresnym uradom Žiar nad Hronom, odbor katastrálny 15.7.2016 pod č.
206l|6, ktor;f ako d6kaz predložil ričastník konania a ktoré je zhodné so zameraním
skutkového stavu stavby vyhotoveného 8.7.20 1 5.
Táto pripomienka nepriniesla do konania žiadne nové skutoěnosti, stavebník na zák|ade
v!,zxy stavebného ťrradu zo d a 23,9.20|5 č. záynamu 031380/2015podťa $ 88a ods. l
stavebného zákona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynula 8.|2,20|5 aani do ukončenie
ristneho pojednávania dřa 22,3.2016 nedoložil žiadne doklady' ktorymi by preukázaI, že
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnymi zhljmani a preto táto pripomienka
nemá vplyv na rozhodnutie uvedené vo vyrokovej časti.
K bodu 2, podťa ktorého rybovod nebol zrealizovany v s lade s vyjadrením SRZ, Mo Žiar nad
Hronom kvydaniu stavebného povolenia na uvederuj vodn stavbu, č' j.: 28/I993 z 2B.9.]993,
že pri nahliadnutí do spisu dúa 2].3,20]6 sme takéto ,,vyjadrenie SRZ,,nenašli (v spise sa
nenachádzalo), a teda sa k nemu nemÓžeme ani vyjadriť. olcrem toho z oznámenia o začatí
konania o dodatočnom povolení stavby nie je zrejmé, aké podmienlE vyjadrenia SRZ nemali
byť splnené, Poukazujeme tiež na skutočnosť, že takéto vyjadrenie SRZ nebolo s časťou
stavebného povolenia a v stavebnom povolení o takomto vyjadrení nebola žiadna zmienkg.
Stavba bola realizovaná podťa dokumentácie overenej v stavebnom knnaní, ktorá tvorila
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prílohu stavebného povolenia. Z tohto dÓvodu uvedenú vytýkanú ,,skutočnosť,, považujeme za
irelevantnú.
Čo sa ýka overenej fotokopie vyjadrenia SRZ poukazujeme na skutočnosť, že toto vyjadrenie
je smerované Jozefovi Hlinkoví, tj' nejde o vyjadrenie k stavebnému konaniu, ale iba o
komunikáciu medzi Jozefom Hlinkom a SRZ. Vyjadrenie, horé SRZ pravdepodobne predložil
k stavebnému konaniu sa musí nachádzať v spise vo veci stavebného konania, hoý žiadame
priložiť (podoýkame, ze takéto vyjadrenie musí byť smerovane obvodnému úradu životného
prostredia v Žiari nad Hronom). Napriek tomu, že overenú fotokópiu vyjadrenia SRZ
považujeme vzhťadom na vyssie uvedené v tomto konaní za irelevantnú (nejde o vyjadrenie
účastníka stavebného konania k stavebnému povoleniu), poukazujeme na slaltočnosť, že Jozef
Hlinka originál tohto vyjadrenia na overenie nepredložil a zamestnanci SRZ Jozefovi Htinkoví
pred niekoťbými mesiacmi tvrdili, že talqlmto vyjadrením vÓbec nedisponujú (Jozefa Hlinku
požiadali o fotokópiu tohto vyjadrenia). Z tohto dÓvodu Vás zdvorilé žiadame, aby bola do
spisu, akn dÓkaz, vložená aj informácia, kto dal vyjadrenie SRZ overiť, pripadne z ahlho
zdroja (od koho) bol získaný originál tohto dokumentu.
Vyjadrenie Slovenského rybárskeho zvázu _ Miestna organizácia Žiar nad Hronom zo dňa
28,9.1993 je súčasťou archívneho spisu ě. ŽP.8s9lI994, ktorého obsahom sú doklady na
zák|ade ktorých bola stavba rozhodnutím obvodného uradu Životného prostredia v Žiarí nad
Hronom č. ŽP.889l|994-5 povolená. V bode 2. tohto vyjadrenia je uvedené ,,Technické
podmienky rybovodu konzultovať s nami dodatočne. Maximálna výška stupňa 0,2 m. Rybí
prechod riešiť obtokovým kanálom v šírke minimálne 2 m... Vo výroku rozhodnutia
o povolení 

'tu"Qy 
je v bode 4. uvedené: ,,Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodrŽať

podmienky vo vyjadreniach účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov štátnej
správy... Vyjadrenie Slovenského rybarskeho zvázu _ Miestna organizácia Žin nad Hronom
zo dřta28.9,1993 je jednoznačne nedeliteťnou súčasťou stavebného povolenia. Kpravosti
a overovaniu vyjadrenia SRZ Mo Žiar nad Hronom uváďzatne, že inad, má povinnosť v rámci
konania si sám zabezpeěiť podklad pre rozhodnutie vkonaní aztohto dóvodu nechal úradne
overiť tieto dokumenty, ktorých neoverené kópie sa v spise nachádzali od začiatku konania,
aby bola nesporná ich hodnovernost'. Vzhťadom na skutočnosť, Že počas terénnej ohliadky
bola stavebným uradom zistená skutočná šírka rybovodu a výška stupňa je zrejmé, že
rybovod je vybudovaný v rozpore so stavebným povolením nielen pokiať ide jeho polohové
umiestnenie, ale aj pokiať ide ojeho technické parametre, čo je vrozpore so stavebným
povolením.
Váťadom k vyššie uvedenému je nqm{ Že stavebník musel byt' s vyjadrením SRZ
obozniímený a ako jednu zo zákonných podmienok rea|izácie stavby je povinný ju
rešpektovať. Záttoveňje potrebné poukázať na fakt, Že ak chce stavebník vykonať zmenu voěi
schválenej dokumentácii, v zmysle $ 68 stavebného zákonaje povinný požiadať o Zmenu
stavby pred jej dokončením a až po schválení stavebným úradom móŽe začať rea|izovať
povolenú Zmenu. Stavebník nepožiadal v súvislosti s realizáciou rybovodu o žiadnu Zlnenu
stavby pred jej dokončením arca|izoval zmenu bez schválenia stavebným uradom. Týmto
postupom porušil právne predpisy týkajúce sa uskutočňovania stavieb azteaLizoval stavbu
v rozpore so staveným povolením.
Tieto pripomienky nepriniesli do konania žiadne nové skutočnosti, stavebník na zák|ade
výnv stavebného úradu zo dřla 5.10.2015 ě, záznamu 03|38012015 podťa $ 88a ods. 1

stavebného ztů<ona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynu|a8.12.2015 aani do ukončenia
ústneho pojednávania dňa 22.3,2016 nedoloŽil žiadne doklady' ktorými by preukríza|, že
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami a preto táto pripomienka
nemá vplyv na rozhodnutie uvedené vo výrokovej časti.
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K bodu 3, podťa horého vyýkate, že sú osadené 3 turbíny namiesto 2 turbín, uvádzame, že
výkon turbín bol v súlade so stavebným povolením zachovaný. Skutočnosť, že na stavbe sú 3
turbíny namiesto 2 turbín (čo nemá žiadny vplyv na uýkon) nemóže byt, dÓvodom pre začatie
konania o dodatočnom povolení stavby, nakoťko tu nedochádza k žiadnemu rozporu S
verejným záujmom, k ohrozeniu práv tretích osÓb a ani k poškodzovaniu životného proštedia.
V stavebnom povolení nie je uvedený inštalovaný výkon elektrárne, ale je 

.uvedené 
,,

...Navrhovaná technológia _ axiálna turbína (kaplanova) s obehovým kolesom priemeru 50ó
mm _ 2 ks s asynchrónnym generátorom...... V stavebnom povolení sa povoťúj" konk'étn.
stavebné riešenie stavby (v danom prípade aj mnoŽstvo a osadenie tuibín, nepovoťuje sa
celkový inštalovaný výkon). Z aktuá|neho stavu je zrejmé, Že stavebník realizoval iné
stavebné riešenie osadenia turbín s ohťadom na ich počet, ako bolo povolené stavebným
povolením. Z vyjadrenia stavebníka je zrejmé, že vedome zrea|izova| osadenie 3 turbín.
Znova poukazujeme na fakt, že ak chce stavebník vykonať Znenu voči schválenej
dokumentácii v zmysle $ 68 stavebného zákona,je povinný požiadat, o Znenu stavby pred jej
dokončením a až po schválení stavebným úradom m6že zaěať rca|izovat, povolenú 

"-..,.,.Stavebník nepožiadal v súvislosti s rea|izáciou zmeny technológie _ ,^ěnu počtu turbín
a s tým súvisiace úpravy ostatných objektov o žiadnu Znenu stavby pred dokončením
area|izoval zmenu bez schválenia stavebným úradom. Týmto postupom porušil právne
predpisy týkajúce sa uskutočňovania stavieb azrea|izoval stavbu vrozpore so staveným
povolením.
Táto pripomienka nepriniesla do konania žiadne nové skutočnosti' stavebník na zék|ade
výzvy stavebďého úradu zo dř:n 23.9,2015 č' záznamu 031380/2015podťa $ 88a ods. 1

stavebného zékóna v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynu\a 8.12.2ú 5 a arri do ukončenie
ústneho pojednávania dňa 22.3.2016 nedoložil žiadne doklady, ktorými by preukaza|, že
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami apreto tátopripomienka
nemá vplyv na rozhodnutie uvedené vo výrokovej ěasti.

olcrem toho, ak by sa preukázalo, že táto skutočnosť je v rozpore so stavebným povolením
a je pre stavebný úrad neprijateťná, je možné túto ,,vadu,, odstránit', V tejto súvislosti
poukazujeme na $ ]02 ods, ] stavebného zákona, podťa ktorého orgán štátneho stavebného
dohťadu zistí na stavbe závadu, vyzve podťa povahy veci stavebníka, oprtivnenú osobu alebo
právnickú osobu uskutočňujúcu stavbu, aby urobili nópravu, alebo upózorní iný zodpovedný
orgán, aby vykonal potrebné opatrenia.,, V danom prípade orgán SSD, tj ,amesínanlryia
stavebného úradu poverená ýkonom ŠSD, nds nevyzvala na vykonanie nápravy ani jednój zo
skutočností uvedených vo vyššie citovaných bodoch 1 až 3. Je to pravdep,d,b,, z divodu, že
skutočnosti, o ktoré opierate začatie konania o odstránení stavby nemajů opodstatnenie.
Stavebný úrad pri výkone štátneho stavebného dohťadu zistil, že stavba je postavená
v rozpore so stavebným povolením' čo nemóže povaŽovať za zistenie vady na stavbe v súlade
102 ods. l stavebného zákona a postupoval v zmysle $ 88a stavebného zákona.
Táto pripomienka nepriniesla do konania žiadne nové skutočnosti, stavebník na zétk|ade
výzw stavebného úradu zo dřra 5.10.2015 č. zžnnamu 031380/2015 podl'a $ 88a ods. 1

stavebného zékona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynula 8.|2.20|5 a ani do ukončenie
ústneho pojednávania dňa 22.3.2016 nedoloŽil žiadne doklady, ktorými by preukaza|, že
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záqmarrti a preto táto pripomienka
nemá vplyv na rozhodnutie uvedené vo výrokovej časti.

Z uvedeného vyplfna, že v danej veci nie je preukázaný rozpor so všeobecne závt)znými
právnymi predpismi, nenachádza sa tu žiadny rozpor s verejným záujmom (nikde tento rožpor
nebol špecifikovaný a ani spomenuý) a teda nemóme možnost'v rámci konania o dodatočnom
povolení stavby uniest, dókazné bremeno (nevieme, čoho sa má dodatočné povolenie stavby
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ýkať a teda nevieme voči čomu sa máme bránit)' Máme za to, že celé konanie o začatí
dodatočného povolenia stavby ako aj následné konanie o odstránení stavby sú z Vašej strany
umelo vykonštruované, nepodložené, nerešpektujú zásadu rovnakého zaobchádzania (podťa $
3 ods. 5 Správneho poriadku), ako ani zásadu proporcionality a ústavný princíp práva na
spravodlivý proces, Z ýchto dóvodov a aj z dóvodu, že dochádza k nezákonným a
protiústavným prevodom vlastníctva pozemkov, ktoré noria korytá vodných tokov súčasne s
ýmto podaním podávame aj podnet na prokuratúru na preskúmanie rozhodnutí a postupov
or gónov verej nej správy.

V tejto súvislosti poukazujeme tiež na čl. 2 ods' 2 Úsfuvy Slovenskej republilql, podťa
ktorého štátne orgány móžu konať len na základe Úsfuvy, v jej medziach-a v rozsahu a
spÓsobom, ktoý ustanoví zákon. Konanie štátneho orgánu, ktoré je v rozpore s Úsfuvou a
zókonmi nemóže byť podkladom pre neskoršie zákonné rozhodnutie.

Vzhťadom na to, že vo veci stavby ,,Malá vodná elektráreň - Lutilslry potok. Žiar nad
Hronom,, bolo už raz právoplatne rozhodnuté stavebným povolením č. ŽP-8B9/1994-5 zo dňa
27'3,1997 a skutkoý stav sa podstatne nezmenil, žiadame konanie o dodatočnom povolení
stavby, ako aj konanie o odstránení stavby ako nezákonne začaté v súlade s $ 30 Správneho
poriadku zastaviť.
Podťa $88a odsek 2 stavebného zékona ak vlastník stavby poŽadované doklady nepredloŽí v
určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade preukáŽe rozpor stavby s verejným záujmom,
stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Lehota na predloženie dokladov podťa $88a odsek
1 stavebného zákona stavebníkovi uplynula 8, 12,2015 a doteraz nepredložil žiadny doklad,
že stavba postávená v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejným záujmom
a teda by ju bolo moŽné dodatočne povoliť, pričom dókazné bremeno je na stavebníkovi.
Uvedená vodná stavba je takého rozsahu, že sa dotýka záujmov chranených predpismi o
ochrane zdravia ťudí, o vývétrani a ochrane z&avých Životných podmienok, vodách, o
ochrane poťnohospodárskeho pódneho fondu, o štátnej ochrane prírody, o poŽiarnej ochrane,
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o vplyvoch na životné
prostredie, o energetike, o verejných vodovodoch a verejných kana|izáciách, o civilnej
ochrane' o inšpekcii práce, Stavebník je rovnako ako akríkoťvek fyzická alebo právnická
osoba pri svojej činnosti na izemí SR povinný dodržiavať všetky platné právne norÍny' tj.
stavebník je povinný dodržiavať všetky platné ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich
platných právnych predpisov týkajúcich sa vykonávania stavby. Stavebník nerešpektoval
a porušil viaceré právne predpisy a rozhodnutia týkajúce sa vykonávania stavby _ nedodržal
termín ukončenia výstavby stavby, rea|izova| znenu stavby bez schválenia stavebným
úradom, rca|izova| stavbu V rozpore so stavebným povolením. Rovnako opakovane
nepredložil doklady ku stavbe na zák|ade výzvy správneho orgiínu. Na ztáklade vyššie
uvedených skutočností povaŽuje urad prebiehajúce konanie za zákonné a nie sú mu známe
Žiadne skutočnosti, pre ktoré by ho mal zastaviť. Zastavením tohto konania by sa správny
orgiín dopustil nečinnosti pri ochrane verejných záujmov azáujmov účastníkov konania,
ktoqých ochranu má zxerenu zákonom. V tomto konaní je možné stavbu postavenú V rozpore
so stavebným povolením dodatočne povoliť, ak stavebník doručí v určenej lehote všetky
vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov aorganizácii anazék|ade predloŽených všetkých
podkladov roztrodnutia Sa nepretlkiňe rozpoť povolenia stavby s verejnými záujmami.
V opaěnom prípade je stavebný úrad povinný nariadiť odstránenie predmetnej stavby.
Táto pripomienka nepriniesla do konania Žiadne nové skutočnosti' stavebník na zák|ade
výzyv stavebného úradu zo ďňa 2392015 č. záznamu 031380/2015podťa $ 88a ods. 1

stavebného zákona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynu|a8,12.2015 aani do ukončenie
ústneho pojednávania dňa 22.3,2016 nedoložil žiadne doklady, ktorými by preukáza|, že
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmarrti a preto táto pripomienka
nemá vplyv na rozhodnutie uvedené vo výrokovej časti'
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Vzhťadom na slcutočnosť, že Ing' Nogová je v súčasnosti zamestnanleyňou o|cresného
uradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životne prostredie a ako vedúca
zamestnanlcyňa býv. obvodného úradu životného prostredia v Žiari nad Hronom p,riamo
kompetentná v konaní o povolení predmetnej stavby podpísala talqlto pochybný Uradný
záznam, v ktorom prehlasuj e skutočnosti, horé si vzhťadom na časove obdobie nemóže v
žiadnom prípade pamdtať, sa nám javí ako zaujatá a preto žiadame, aby bola zo všetbých
konaní vedených olcresným úradom Žiar nad Hronom ýkajúcich sa ,,Malej vodnej elektrárne
- Lutilsbý potok. Žiar nad Hronom,, okamžite vylúčená (Ide o predmetné konanie, t,j' konanie
č. OU-ZH-OSZP - 20]6/000]86 a zároveň aj o konanie č. OU-ZH- OSZP-2016/007745).
K námietke zaujatosti pracovníčky úradu pani Ing. Nogovej uvádzarne, že o jej nezaujatosti
v tomto konaní bolo rozhodnuté rozhodnutím i. záznamu 000294412016 ktory je súčasťou
spisu. Nedostatok, že v spise bola za|ožená len neoverená kópia stavebného povolenia číslo
ZP-889|I994-5 zo dřn27.3,1995 bol odstránený tým, že do spisu bola dňa 18.7,2016 v|ožená
overená fotokópia stavebného povolenia, ktorá je totožná s neoverenou fotokópiou, ktorá sa
v spise nacháďza|av ěase ústneho pojednávania.
Táto námietka nepriniesla do konania žiadne nové skutočnosti, stavebník na zák|ade výzw
stavebného uradu zo dřta23.9.2015 ě. záznamu 031380/2015 podťa $ 88a ods. 1 stavebného
zákona v stanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynu|a 8.I2.20I5 a ani do ukoněenie ústneho
pojednávania dňa 22,3.2016 nedoložil žiadne doklady, ktorými by prevkéna|, že dodatočné
povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záqmami a preto táto pripomienka nemá vplyv
na rozhodnutie uvedené vo výrokovej časti.

V súlade s,vyššie uvedeným navrhujeme, aby bola v konaní ako predbežná otázka
vyriešenó duplicita vlastníctya. Máme Za to, že bez vyriešenia dupliciý vlastníctva nie je
možné v konaní rozhodnúť, a preto zóroveň navrhujeme, aby bolo predmetné konanie až do
vyriešenia dupliciý vlastníctva pozemkov v súlade s ustanovením s 29 ods. 1 Správneho
poriadku prerušené'
Predbežná otázka ohťadom ,,duplicity.. vlastníctva pre toto konanie nie je predbeŽnou
otrázkou podťa $ 40 správneho poriadku. Duplicita vlastníctva nastáva, keď sú na liste
vlastníctva zapísaný viacerý vlastníci, ktorých súčet spoluvlastníckych podielov je viac ako
1lI, ěo v tomto prípade nie je, toto konanie sa meritórne netýka problematiky vlastníckych
vďahov stavebných pozemkov ale skutočnosti, že stavebník rca|izova| stavbu v rozpore so
stavebným povolením tak, ako je to správnym orgiínom uvedené vo vyššie uvedenom texte.
Táto námietka nepriniesla do konania žiaďne nové skutočnosti, stavebník na zék|ade výzw
stavebného úradu zo dňa 5.10.2015 č, záznamu 031380/2015 podťa $ 88a ods. 1 stavebného
zékona vstanovenej lehote 60 dní, ktorá uplynu|a 8.|2.2015 aani do ukončenie ústneho
pojednávania dňa 22.3.2016 nedoložil žiadne doklady, ktoými by preukina|, že dodatočné
povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmarni, a preto táto pripomienka nemá vplyv
na rozhodnutie uvedené vo výrokovej ěasti.

Podťa aktuálnych údajov zkatastra nehnuteťností podťa listu vlastníctva ě. 1421
došlo: k zmene údajov vlastníkov pozemku EKN pa1c. ě.72Il2; k zmene priezviska a adresy:
Katarína Magová, Lučenec na Katarína Pittnerová, Ziar nad Hronom. Dňa 30,6,2016 Maria
Pavlovičová písomne požiada|a tunajší úrad o zasielanie korešpondencie na adresu: Struková
|9' 82| 05 Bratislava (list ev. č. z. 002340412016, č. s. 20161007745-025).

Na zaklade uvedeného špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku rozhodnutia.
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Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu má ričastník konania podťa $ 53 zak. ě. 71/|967 Zb.
o správnom konaní v zneni neskorších predpisov právo podať odvolanie. odvolanie sa podáva
podťa $ 54 ods. I a2 zák. č,. 7I/1967 Zb. o správnom konani v znení neskorších predpisov v
lehote 15 dní odo dřa doručenia rozlrodnutia na okresny rad Žiar nad, Hronom. Dřom
doručenia verejnej vyhlášky je posledn;f deř jej zverejnenia.

Toto rozhodnutie m6že byt' preskrimané srÍdom v zmysle ustanovení správneho
sridneho poriadku.

T

/t
Ing. Helena ifogová
poverená ,#tupovaním

veduceho odboru

Doručí sa

1. Jozef Hlinka, Vajanského 9,966 22Luti|a- stavebník
2. Doc. JUDr. Sořa Kubincová, PhD. advokátka, M. Rázusa 20, 974 0l Banská Bystrica3. JUDr. Tatiana Kubincová, PhD. advokátka, M. Razusa 20, g74 01 Banská Bystiica4. Mesto Žiar nadHronom, Ul. Š. Moysesa 46,9650| Žiar nadHronom
5. Mgr. oťga Berkešová, J. Kráťa 9OOl9,965 01 Žiar nadHronom
6. MUDr. Mária Čičritová, Pittsburská č:.2977112,010 08 Ži|ina
7. Jozef Dvonč,966 2I Do|náTrnávka 4
8. KatarínaPittnerová, A. Dubčeka377l39,965 01 Žiar nad,Hronom9. Ing. Jrín Fellner, Sihla 1 1,976 53 Lom nad Rimavicou - projektant
10. Hydro Company s.r.o.' Ladomerská Vieska 1030' 965 01 Ladomerská Vieska
11. LAWCORP, s.r.o.o Bridkova cesta22^ 811 04 Bratislava
12. Dušan Dodek, Ul. Š. Moysesa 65163,965 01 Žiar nadHronom
13. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica, Nám. SNP 19, g74 0I Bánská

Bystrica
|4. Méxia Pavlovičová, Struková 19,82I05 Bratislava
15. Peter Vasil, Dukelskych hrdinov 3I9l|7lI,965 01 Žiar nadHronom
l6. Ing. Alena Bešinová, Ul. V.P.TÓtha |9,960 0l Zvo|en
17 . Ing. Eva Klimentová, Lipová 33I0l3|, 960 01 Zvolen - MÓťová
l8. Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46,9650| Žiar nadHronom (doručené verejnou

vyhláškou ričastníkom konania, ktorí nie sri správnemu orgánu znátmi a ktorych práva
a právom chriínené záujmy m6žu byt'stavbou dotknuté)

19. Slovensky pozemkovy fond Bratislava, Bridkova 36,8r7 l5 Bratislava
20. NDS, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 45, 82| 09 Bratislava
21. Slovenské elektrárne a.s.' Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
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22. sVP, š. p. 92 Banská Bystrica, Partizrínska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
23. RUVZv Zini nad Hronom, Reg. hygienik, Cyrila aMetoda 357/23,965 01 Žiar nad

Hronom
24. okresné riaditeťstvo HaZZ v Žiari nad Hronom, Ul. Priemyselná, 965 0I Žiar nad

Hronom
25. Slovensky rybársky zváz, Rada Ži|ina, ul. Andreja Kmeťa 20,

010 55 Ži|ina
26. StVS, a. s. Banská Bystrica, Partiziínska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
27. SSE _ Distribricia, a.S., Ulica republiky č. 5, 010 4l Žilina
28. sPP- Distribricia, a.s., Mlynské nivy 44lb,825 1 1 Bratislava
29. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 8I7 62 Bratislava
30. Michlovsky s.r.o. UC2, Zvolenská cesta2l,974 05 BanskáBystrica
3l. oU Ziar nad Hronom, pozemkovy a lesny odbor, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01

Žiar naďHronom
32. oÚ Žiar naďHronom, oSoŽP, orgán oH, Nám. MS 8, 965 0I Žiar nadHronom
33. oÚ Žiar nadHronom, oSoŽP, o'g* oPaK, Nám. MS 8' 965 01 Žiar nad.Hronom
34. oÚ Žiat nadHronom, oSoŽP, orgán PV na ŽP, Nám. MS 8, 965 01 Žiar nadHronom

Toto rozhodnutie bude v srÍlade s $ 26 zákona o správnom konaní doručené aj
formou verejnej vyhlášky. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa
písomnost'vyvesí po dobu 15 dní na rÍradnej tabuli správneho orgánu a na ríradnej
tabuli mesta Ziar nad Hronom a s časne sa zverejní písomnost'inym sp sobom v mieste
obvyklym. Mesto Žiar nad Hronom písomne ožnámi špeciálnemu stivebnému radu
termín vyvesenia rozhodnutia na ríradnej tabuli a termín jeho zvesenia z ríradnej tabule.

pečiatka, podpis


