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Číslo spisu
OU-TN-OOP3-2020/005626-007

Vybavuje

26. 02. 2020

ROZHODNUTIE
Rozhodnutie - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania
1. Jiří Laštinec, Prejtská 233/272, 018 41 Dubnica nad Váhom
2. Jozef Laštinec, Prejtská 233/272, 018 41 Dubnica nad Váhom
3. Zdenka Petreková, Medňanská 522/8, 019 01 Ilava
4. Róbert Mihálik, Kpt. Nálepku 235/28, 019 01 Ilava
5. Ing. Vojtech Gábel, Pod hájom 1365-64, 018 41 Dubnica nad Váhom
6. Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
7. Peter Bystrický, Podhorie 1440, 018 61 Beluša za Urbárske pozemkové spoločenstvo v Ilave, Podhorie 1444,
018 61 Beluša, IČO: 42284899
8. Verejnou vyhláškou sa rozhodnutie doručí účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy a vlastníkom
susedných pozemkov a stavieb k stavebným pozemkom KN-C parc. č. 1081/1 (KN-E parc. č. 426/1), KN-C parc.
č. 1082/1 (KN-E parc. č. 427/28) a KN-C parc. č. 2068/9, 2068/10, 2068/11 a 20168/12 v k. ú. Ilava

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 2 písm. b) a ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 65 ods. 1 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov preskúmal právoplatné rozhodnutie
Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava č. OU-
IL-OSZP-2017/000103-14 REN zo dňa 08. 02. 2017, právoplatné dňa 15. 03. 2017, v konaní mimo odvolacieho
konania a rozhodol takto:

Podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

zrušuje

rozhodnutie Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
č. OU-IL-OSZP-2017/000103-14 REN zo dňa 08. 02. 2017, právoplatné dňa 15. 03. 2017.

Odôvodnenie
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (ďalej len
„prvostupňový orgán“), ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.
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50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) vydal dňa 08. 02. 2017 pod č. OU-IL-OSZP-2017/000103-14 REN stavebníkom: Jiří Laštinec,
Prejtská 233/272, 018 41 Dubnica nad Váhom; Jozef Laštinec, Prejtská 233/272, 018 41 Dubnica nad Váhom;
Zdenka Petreková, Medňanská 522/8, 019 01 Ilava; Róbert Mihálik, Kpt. Nálepku 235/28, 019 01 Ilava (ďalej len
„stavebníci“) všetci zastúpení Ing. Vojtechom Gábelom, Pod Hájom 1365-64, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len
„stavebníci v zastúpení“) podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona rozhodnutie, ktorým povolil
uskutočniť vodnú stavbu „ROZŠÍRENIE VODOVODU A SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE“ na pozemkoch KN-C
parc. č. 1081/1 (KN-E parc. č. 426/1) a KN-C parc. č. 1082/1 (KN-E parc. č. 427/28) v katastrálnom území (ďalej
len „k. ú.“) Ilava, prípojky na pozemkoch KN-C parc. č. 2068/9, 2068/10, 2068/11, 20168/12 v k. ú. Ilava, a to ako
rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 15. 03. 2017.

Okresnému úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie (ďalej
len „správny orgán“) bolo dňa 12. 12. 2019 doručené z prvostupňového orgánu odvolanie JUDr. Martiny
Kočíkovej, Štefánikova 813/4, 020 01 Púchov zastupujúcej Róberta Mihálika, Kpt. Nálepku 235/28, 019 01
Ilava a Zdenku Petrekovú, Medňanská 522/8, 019 01 Ilava, proti rozhodnutiu prvostupňového orgánu č. OÚ-IL-
OSŽP-2019/000448-12 SUC zo dňa 09. 10. 2019 spolu so súvisiacim spisovým materiálom. Prvostupňový orgán
odvolaním napadnutým rozhodnutím podľa § 60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona a v súlade s § 30 ods. 1
písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) zastavil konanie vo veci povolenia zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „ROZŠÍRENIE
VODOVODU A SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE“ na pozemkoch KN-C parc. č. 1081/1 (KN-E parc. č. 426/1) a
KN-C parc. č. 1082/1 (KN-E parc. č. 427/28) v k. ú. Ilava, prípojky na pozemkoch KN-C parc. č. 2068/9, 2068/10,
2068/11, 20168/12 v k. ú. Ilava. Predmetná stavba bola povolená rozhodnutím prvostupňového orgánu č. OU-IL-
OSZP-2017/000103-14 REN zo dňa 08. 02. 2017, právoplatné dňa 15. 03. 2017. Pri oboznámení sa s odvolacím
spisom správny orgán zistil možnú nezákonnosť, ktorou by malo byť porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov, najmä § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 442/2002 Z. z.“), § 3 ods. 1 a ods. 5 správneho poriadku a § 46 správneho poriadku.

Správny orgán začal podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku z vlastného podnetu mimo odvolacie konanie o
preskúmaní rozhodnutia prvostupňového orgánu č. OU-IL-OSZP-2017/000103-14 REN zo dňa 08. 02. 2017,
právoplatné dňa 15. 03. 2017, o ktorom upovedomil oznámením č. OU-TN-OOP3-2020/005626-005 zo dňa 21. 01.
2020 v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku účastníkov konania s tým, aby sa v lehote 10 dní odo dňa doručenia
oznámenia vyjadrili k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie. Oznámenie
bolo doručené podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku a § 73 ods. 4 vodného zákona účastníkom konania verejnou
vyhláškou. V stanovenej lehote nebolo správnemu orgánu doručené žiadne vyjadrenie.

Správny orgán po uplynutí lehoty na vyjadrenie pristúpil k ukončeniu predmetného konania vydaním meritórneho
rozhodnutia.

Podľa § 65 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu
preskúmať správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal (§
58), ak ide o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej
komisie (§ 61 ods. 2).

Podľa § 65 ods. 2 správneho poriadku správny orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia ho zruší alebo zmení,
ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným
nariadením. Pri zrušení alebo zmene rozhodnutia dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej
dotknuté.

Podľa § 65 ods. 3 správneho poriadku pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza správny orgán z právneho stavu a
skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Nemôže preto zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, ak sa po jeho
vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.

Výlučným účelom správneho konania je zabezpečiť, aby bola zaistená správna aplikácia hmotného práva, aby
rozhodnutie vo veci, ktorým sa zakladajú, menia alebo zrušujú konkrétne práva a povinnosti, bolo v súlade
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s hmotným právom. Zrušenie alebo zmena právoplatných rozhodnutí na základe mimoriadnych opravných
prostriedkov, teda aj ich preskúmanie, podľa ustanovenia § 65 ods. 2 správneho poriadku, takto prichádza do úvahy
len za situácie, ak sa v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku preukáže, že rozhodnutie je v rozpore s
hmotným právom.

Preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania je inštitút určený na nápravu nezákonných rozhodnutí, a
to ich zrušením alebo zmenou, za súčasného rešpektovania dobromyseľne nadobudnutých práv účastníkov. Pod
nezákonnosťou rozhodnutia treba chápať jeho rozpor so zákonom, iným všeobecne záväzným právnym predpisom
alebo všeobecne záväzným nariadením. Zrušenie takto preskúmaného rozhodnutia prichádza do úvahy vtedy, ak
vadné rozhodnutie nemalo byť vôbec vydané.

Správny orgán mimo odvolacieho konania podrobne preskúmal rozhodnutie prvostupňového orgánu č. OU-IL-
OSZP-2017/000103-14 REN zo dňa 08. 02. 2017, právoplatné dňa 15. 03. 2017, ktorým bolo vydané stavebníkom v
zastúpení povolenie uskutočniť vodnú stavbu „ROZŠÍRENIE VODOVODU A SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE“.
Správny orgán taktiež preskúmal aj predložený spisový materiál týkajúci sa veci, hmotnoprávnu stránku rozhodnutia
porovnal s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platnými
v čase vydania tohto rozhodnutia a dospel k záveru, že právoplatné rozhodnutie je potrebné zrušiť z dôvodu jeho
rozporu s platnými právnymi predpismi.

Správny orgán sa s postupom prvostupňového orgánu nemôže stotožniť z nasledujúcich dôvodov:

Dňa 05. 10. 2016 bola prvostupňovému orgánu doručená žiadosť stavebníkov v zastúpení o povolenie vodnej
stavby „ROZŠÍRENIE VODOVODU A SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE“. Podklady pred vydaním rozhodnutia
boli prvostupňovému orgánu doručené spolu so žiadosťou a ďalšie doklady následne do dňa ústneho pojednávania,
ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 01. 2017. Prvostupňový orgán z ústneho pojednávania spísal zápisnicu v ktorej popísal
priebeh vodoprávneho konania a uviedol, aké podklady boli predložené stavebníkmi. Stavebníci predložili Zmluvu č.
9/2016 o odplatnom odovzdaní a prevzatí hmotného majetku uzatvorenú dňa 15. 12. 2016 podľa § 269 Občianskeho
zákonníka a na základe zákona č. 442/2002 Z. z. medzi stavebníkmi a Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.,
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO 36672076 (ďalej len „PVS, a.s.“), ktorá sa týkala vybudovania, kolaudácie
a následného odovzdania stavby rozšírenia verejného vodovodu a rozšírenia verejnej kanalizácie v meste Ilava, v k.
ú. Ilava, na ulici Hurbanova, slúžiacej verejnej potrebe na hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov
pitnou vodou a odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd. Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01
Ilava, ako miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Rozšírenie vodovodu a
splaškovej kanalizácie, Ilava – ulica Hurbanova“ na pozemkoch KN-C parc. č. 1081/1 (KN-E parc. č. 426/1) a KN-
C parc. č. 1082/1 (KN-E parc. č. 427/28) v k. ú. Ilava zo dňa 03. 08. 2016 pod č. 1696/6262/2016-002-TS1-A/10,
právoplatné dňa 20. 09. 2016. Dňa 19. 10. 2016 pod č. 1989/7599/2016-001-TS1-20 vydalo mesto Ilava, ako miestne
príslušný stavebný úrad súhlas podľa § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona na vydanie stavebného povolenia pre
túto stavbu na pozemkoch podľa územného rozhodnutia. Prvostupňový orgán po ukončení vodoprávneho konania
dňa 08. 02. 2017 vydal rozhodnutie č. OU-IL-OSZP-2017/000103-14 REN.

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okresný úrad v prvom stupni vykonáva štátnu správu starostlivosti
o životné prostredie podľa osobitných predpisov.

Podľa § 58 písm. c) vodného zákona orgány štátnej vodnej správy sú okresné úrady.

Podľa § 73 ods. 1 vodného zákona na konanie orgánov štátnej vodnej správy (ďalej len „vodoprávne konanie“)
podľa tohto zákona a na vydanie súhlasu podľa § 48 ods. 4 písm. t) sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Na rozhodovanie týkajúce sa vodných stavieb sa vzťahujú všeobecné
predpisy o stavebnom konaní.

Podľa § 26 ods. 1 prvá veta vodného zákona povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie
vodnej stavby, jej zmenu, zmenu v užívaní, zrušenie alebo odstránenie vodnej stavby.
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Podľa § 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi
predpismi. Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku, rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo
zisteného stavu veci.

Podľa § 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 § 3 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. verejné vodovody a verejné kanalizácie sa zriaďujú a prevádzkujú vo
verejnom záujme najmä na účely hromadného zásobovania obyvateľov pitnou vodou a hromadného odvádzania
odpadových vôd zo sídelných útvarov. Voda vo verejnom vodovode musí spĺňať požiadavky na kvalitu pitnej vody,
ak orgán verejného zdravotníctva nerozhodne inak.

Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z., v znení platnom v čase vydania rozhodnutia, vlastníkom verejných
vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území
Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná. Právnická osoba preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie
starším ako tri mesiace.

Zákon č. 442/2002 Z. z. upravuje práva, povinnosti a vzťahy medzi vlastníkmi verejných vodovodov alebo verejných
kanalizácií, prevádzkovateľmi, odberateľmi pitnej vody a producentmi odpadových vôd. Cieľom tohto zákona je
komplexné vymedzenie vzťahov týkajúcich sa zriaďovania, rozvoja a prevádzky verejných vodovodov a verejných
kanalizácií tak, aby bolo zabezpečené zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou, odvádzanie a
čistenie komunálnych odpadových vôd a súčasné uspokojovanie opodstatnených potrieb spoločnosti na využívanie
vôd a tiež aj vypracovanie a realizáciu plánov financovania obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Verejné vodovody a verejné kanalizácie sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme najmä na účely hromadného
zásobovania obyvateľov pitnou vodou a hromadného odvádzania odpadových vôd zo sídelných útvarov. Vlastníkom
verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom
na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná.

Z predloženého spisového materiálu je zrejmé, že pri povolení vodnej stavby „ROZŠÍRENIE VODOVODU A
SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE“ preskúmaným rozhodnutím došlo k vytvoreniu nezákonného stavu, keďže fyzické
osoby nemôžu vlastniť verejný vodovod ani verejnú kanalizáciu, a to s poukazom na to, že stavebníkom by takýmto
postupom vznikli povinnosti ako vlastníkov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa zákona č. 442/2002
Z. z., a to do až času, kedy by došlo k naplneniu Zmluvy č. 6/2016, čo je však v rozpore s uvedeným zákonom a
súčasne to nemožno od nich ani spravodlivo žiadať. Správny orgán má za to, že týmto postupom prvostupňového
orgánu bolo porušené ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. a § 3 ods. 1 a ods. 5 a § 46 správneho poriadku.

Podľa § 32 stavebného zákona umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno
len na základe územného rozhodnutia.
Podľa § 62 ods.1 písm. a) stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, či dokumentácia
spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia.
Podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona pri vodných stavbách vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou
právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedenom
úseku podľa osobitných predpisov ("špeciálne stavebné úrady").

Podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona, pokiaľ osobitné
predpisy podľa odseku 1 neustanovujú inak; povoliť stavbu alebo jej zmenu možno len na základe záväzného
stanoviska podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok
určených v územnom rozhodnutí. Ak sa územné rozhodnutie nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia
stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu územného plánovania,
ktorý overuje dodržanie zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad s priestorovým
usporiadaním územia a funkčným využívaním územia, ktoré je určené v územnom pláne obce.
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Podľa § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona dotknutým orgánom podľa tohto zákona je obec, ak nie je stavebným
úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej území, okrem stavby diaľnice alebo
rýchlostnej cesty.

Podľa § 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. Obsah záväzného stanoviska je pre
správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými
stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.
Záväzné stanovisko obce spadá do kategórie záväzných stanovísk, ktorých legálna definícia je na účely konaní podľa
stavebného zákona obsiahnutá v § 140b ods. 1 stavebného zákona. Stavebný zákon záväzné stanovisko vymedzuje
ako „stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené
osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise“. Dotknutý orgán v ňom
záväzným spôsobom vyjadruje svoj názor k stavebnému zámeru z hľadiska určitého chráneného záujmu. Obsah
záväzného stanoviska je pre správny orgán príslušný na konanie a vydanie rozhodnutia podľa stavebného zákona
záväzný, je povinný ho rešpektovať, vychádzať z neho a bez jeho zosúladenia s inými záväznými stanoviskami
nemôže rozhodnúť vo veci. V prípade uskutočňovania konania o povolení stavby alebo jej zmeny špeciálnym
stavebným úradom sa jedná o osobitný druh záväzného stanoviska podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorého
vydanie prináleží obci v prípade, ak by inak mala postavenie miestne príslušného stavebného úradu, resp. miestne
príslušného orgánu územného plánovania. Predmetom tohto záväzného stanoviska je overenie dodržania podmienok
ustanovených v územnom rozhodnutí. Súhlasné záväzné stanovisko je podmienkou vydania stavebného povolenia
alebo povolenia zmeny stavby.
Mesto Ilava, ako miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Rozšírenie
vodovodu a splaškovej kanalizácie, Ilava – ulica Hurbanova“ na pozemkoch KN-C parc. č. 1081/1 (KN-E parc. č.
426/1) a KN-C parc. č. 1082/1 (KN-E parc. č. 427/28) v k. ú. Ilava zo dňa 03. 08. 2016 pod č. 1696/6262/2016-002-
TS1-A/10, právoplatné dňa 20. 09. 2016. Dňa 19. 10. 2016 pod č. 1989/7599/2016-001-TS1-20 vydalo mesto Ilava
súhlas podľa § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona na vydanie stavebného povolenia pre túto líniovú stavbu
na pozemkoch podľa územného rozhodnutia. Prvostupňový orgán však preskúmaným rozhodnutím povolil tiež
prípojky na pozemkoch KN-C parc. č. 2068/9, 2068/10, 2068/11, 20168/12 v k. ú. Ilava, ktoré neboli predmetom
územného konania, nevzťahuje sa na ne územné rozhodnutie ani súhlas miestne príslušného stavebného úradu.
Správny orgán má za to, že týmto postupom prvostupňového orgánu bolo porušené ustanovenie § 120 ods. 2
stavebného zákona.

Podľa § 58 ods. 2 prvá veta stavebného zákona stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k
pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Prvostupňový orgán povolil uskutočniť predmetnú vodnú stavbu štyrom stavebníkom, okrem iného aj na pozemkoch
KN-C parc. č. 2068/9, 2068/10, 2068/11, 20168/12 v k. ú. Ilava, ktoré sú však vo vlastníctve vždy len jedného
zo stavebníkov, ostatní stavebníci nepreukázali prvostupňovému orgánu, že majú k pozemkom iné právo podľa §
139 ods. 1 stavebného zákona. Správny orgán má za to, že týmto postupom prvostupňového orgánu bolo porušené
ustanovenie § 58 ods. 2 stavebného zákona.

Vychádzajúc z takto zisteného stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, zrušiť rozhodnutie prvostupňového orgánu č. OU-IL-OSZP-2017/000103-14 REN zo dňa 08. 02. 2017,
právoplatné dňa 15. 03. 2017, z dôvodu, že bolo vydané v rozpore so zákonom.

Keďže rozhodnutie prvostupňového orgánu č. OU-IL-OSZP-2017/000103-14 REN zo dňa 08. 02. 2017 sa zrušuje,
konanie pred prvostupňovým orgánom sa týmto zrušením dostáva do štádia pred zaslaním výzvy stavebníkom na
doplnenie dokladov v určenej lehote, ktorými bude odstránená nezákonnosť vyplývajúca z ustanovení § 3 ods. 2
zákona č. 442/2002 Z. z., § 120 ods. 2 a § 58 ods. 2 stavebného zákona. Prvostupňový orgán bude ďalej konať v
zmysle ustanovení správneho poriadku, ako aj v súlade s príslušnými vykonávacími predpismi.

Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy a z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku v súlade s § 73 ods. 4 vodného zákona a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, rozhodnutie sa zároveň zverejňuje na webovom sídle
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úradu https://www.minv.sk/?verejne_vyhlasky_oop_zivot a na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu v dotknutej
obci: mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava.

Dátum vyvesenia:..................................................

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Dátum zvesenia: ..................................................

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky:

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie, žiadame mesto Ilava, aby oznámenie o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej
vyhlášky zaslalo späť Okresnému úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné
prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, s vyznačením uvedených údajov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 68 ods. 2 správneho poriadku v spojení s § 54 ods. 1 a ods. 2 správneho poriadku
možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor opravných
prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších
predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.

JUDr. Eva Plevová
vedúci odboru

Doručuje sa

Jiři Laštinec
Prejtská 233 272
018 41 Prejta
Slovenská republika

Jozef Laštinec
Prejtská 233 272
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

Róbert Mihálik
Kpt.Nálepku 235 28
019 01 Ilava
Slovenská republika

Vojtech Gábel
Pod hájom 1365 164
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
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Zdenka Petreková
Medňanská 522 8
019 01 Ilava
Slovenská republika

Peter Bystrický
Podhorie 1440
018 61 Podhorie
Slovenská republika

Mesto Ilava
Mierové námestie 16 31
019 01 Ilava
Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1

OU-TN-OOP3-2020/005626-0019838/2020



Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.2

Doložka o autorizácii
Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu
Názov: [Rozhodnutie - VEREJNÁ VYHLÁŠKA]
Identifikátor: OU-TN-OOP3-2020/005626-0019838/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu
Dokument autorizoval: Eva Plevova
Oprávnenie: Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba: Okresny urad Trencin
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 26.02.2020 10:48:21
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 26.02.2020 10:48:38
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-TN-OOP3-2020/005626-0019838/2020

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii
Doložku vyhotovil: Letašiová Štefania, Ing.
Funkcia alebo pracovné
zaradenie:

hlavný radca

Označenie orgánu: Okresný úrad Trenčín
IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 26.02.2020
Podpis a pečiatka:


	Rozhodnutie
	xml Rovnopis

