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Odvolanie voči stavebnému povoleniu Žilinského samosprávneho kraja č. 06473/2018/OD
Voči stavebnému povoleniu Žilinského samosprávneho kraja č. 06473/2018/OD zo dňa 20.10.2012 sa odvolávame
z nasledovných dôvodov:
a) Podľa §34 ods.1 Stavebného zákona je účastníkom územného konania aj dotknutá verejnosť, ktorá
sazúčastnila procesu EIA podľa zákona EIA č.24/2006 Z.z.; takouto dotknutou verejnosťou je aj Združenie
domových samospráv, ktoré malo byť účastníkom napadnutého územného konania. Podľa čl.6 ods.4
Aarhurského dohovoru sa dotknutej verejnosti garantuje právo spolupodielať sa na rozhodovaní až do
momentu vydania tzv. finálneho rozhodnutia, ktorým je v podmienkach SR až kolaudačné rozhodnutie. Podľa
rozdeľovníka napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že stavebný úrad nekonal s úplným okruhom účastníkom
konania; podľa judikátu Ústavného súdu sp.zn. II. ÚS 22/02-117 zo dňa 16.04.2003 je takéto územné konanie
neústavné a teda nezákonné, v dôsledku čoho je potrebné rozhodnúť o zrušení napadnutého rozhodnutia
a vrátenia veci na nové konanie.
Podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR sp.zn. II.ÚS 22/02-117 zo dňa 16.04.2003 je konanie s neúplným
okruhom účastníkov konania neústavné a teda nezákonné, v dôsledku čoho je potrebné rozhodnúť o zrušení
napadnutého rozhodnutia a vrátenia veci na nové konanie. Z predmetného rozhodnutia ústavného súdu
citujeme: „Právo byť účastníkom správneho konania je súčasťou základného práva na inú právnu ochranu
podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Správne konanie bez účastníkov, resp. bez úplného okruhu účastníkov nemôže
zákonným, a teda ani ústavne súladným spôsobom dosiahnuť svoj účel spravidla vyjadrený v základných
ustanoveniach každého procesného predpisu upravujúceho administratívny proces. Do obsahu práva byť
účastníkom správneho konania patrí aj právo každého domáhať sa práva byť účastníkom za splnenia
zákonom ustanovených predpokladov a právo na rozhodnutie (hoci procesnej povahy) o tom, či osoba
domáhajúca sa tohto postavenia v konkrétnom procese je alebo nie je podľa orgánu inej právnej ochrany
účastníkom konania pred ním. V prípade negatívneho rozhodnutia je súčasťou tohto práva aj právo podať
proti nemu odvolanie.“ Stavebný úrad nekonal spôsobom ako Ústavný súd záväzne určil a to je podľa názoru
Ústavného súdu SR dostatočným dôvodom na zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na nové konanie
a rozhodnutie.
Združenie domových samospráv bolo neúčasťou v konaní zároveň upreté právo oboznámiť sa so spisom
podľa §23 ods.1 Správneho poriadku, ktoré je predpokladom na realizáciu práva vyjadrenia k podkladom
rozhodnutia podľa §33 ods.2 Správneho poriadku. V dôsledku neoboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia
bolo odvolateľovi upreté právo na vyjadrenie k podkladom rozhodnutia a navrhnúť ďalšie dôkazy podľa §33
ods.2 Správneho poriadku;, čím správny orgán zároveň porušil zásadu umožnenia účastníkom konania
efektívne hájiť svoje práva a záujmy podľa §3 ods.2 Správneho poriadku. Tým bolo odvolateľovi zároveň
upreté právo podľa čl.6 ods.4 Aarhurského dohovoru č.43/2006 Z.z.
Podľa rozsudku NS SR sp.zn. 3 Szd 7/2009 zo dňa 23.03.2010 ako aj sp.zn. 3 Sžo 220/2010 zo dňa 02.08.2011,
ktorý konštatuje, že ak sa správny orgán svojim postupom neumožnil účastníkovi oboznámiť sa s podkladmi
rozhodnutia a v dôsledku toho sa ani nezaoberal prípadnými námietkami, návrhmi dôkazov a vyjadreniami
účastníka konania, tak úrad postupoval v rozpore s §33 ods.2 Správneho poriadku a toto samo o sebe je
dôvodom na zrušenie takéhoto rozhodnutia.
b) Podľa §140c ods.8 Stavebného zákona je možné podať odvolanie aj neúčastníkovi stavebného konania ak
napáda súlad s rozhodnutím zo zisťovacieho konania alebo so záverečným stanoviskom. Napadnuté
rozhodnutie neuvádza uvedenú skutočnosť v poučení a preto upiera právom neznalým občanom realizovať

toto svoje právo; podľa §3 ods.2 Správneho poriadku musí dprávny orgán poskytovať poučenia tak, aby
neutrpeli ujmu v konaní a to sa napadnutím rozhodnutím nestalo.
c) Podľa §140c ods.8 Stavebného môže odvolaním namietať nesúlad so záverečným stanoviskom aj neúčastník
konania; v dôsledku §140c ods.10 Stavebného zákona sa takáto osoba stáva účastníkom konania.
Podľa 140c ods.2 Stavebného zákona je podkladom rozhodnutia aj vyhodnotenie splnenia podmienok
záverečného stanoviska a to na základe písomného vyhodnotenia stavebníkom. Nakoľko napadnuté
rozhodnutie neobsahuje informáciu o zabezpečení tohto podkladu, v súlade s §140c ods.8 Stavebného
zákona napádame vydané stavebné povolenie pre nesúlad s vydaným záverečným stanoviskom Okresného
úradu Žilina č.OU-ZA-OSZP3-2017/45299-004/Hnl zo dňa 19.12.2017 a preto žiadame, aby postupom podľa
§140b ods.5 Stavebného zákona požiadal príslušný orgán o stanovisko podľa §140c ods.2 Stavebného zákona
o súlade s vydaným záverečným stanoviskom. Keďže stavebný úrad súlad nevyhodnocoval, tvrdíme, že
stavebné povolenie je v nesúlade s vydaným záverečným stanoviskom.
d) Podľa §58a ods.3 Stavebného zákona „Kópiu žiadosti o stavebné povolenie týkajúce sa stavby, vo vzťahu ku
ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,1ga) bez
príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak
zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Kópia žiadosti o
stavebné povolenie musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.
Zverejnenie musí obsahovať okrem kópie žiadosti o stavebné povolenie údaje o sprístupnení právoplatného
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal,
ak bolo k stavbe vydané.“
Podľa §66 ods.2 Stavebného zákona „Ak sa stavebné povolenie týka stavby, vo vzťahu ku ktorej sa
uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,1ga) musí obsahovať
informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a záverečnom stanovisku, ak boli vydané. To neplatí,
ak po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene v posudzovaní navrhovanej činnosti.“
Napadnuté rozhodnutie ako aj proces k vedúci k jeho vydaniu citované ustanovenia Stavebného zákona
nedodržali a preto sú nezákonné.
Podľa §59 ods.1 Správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to
nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Vzhľadom na konštatované pochybenia
v stavebnom konaní žiadame, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušill podľa §59 ods.3 a vec vrátil na
nové stavebné konanie. Toto odvolanie má podľa §55 ods.1 Správneho poriadku odkladný účinok.
Toto stanovisko a spôsob akým ho odvolací orgán pri rozhodnutí zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.
Žiadame byť oboznámený s podkladmi odvolacieho konania pre účely vyjadrenia sa podľa §33 ods.2 a §56 Správneho
poriadku v samotnom konaní o odvolaní. Zároveň žiadame, aby v rozhodnutí o odvolaní boli všetky naše námietky v
odvolaní citované podľa §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku a odvolací orgán uviedlo, ako sa s nimi
vysporiadal a ako ich v rozhodnutí zohľadnil. S podkladmi odvolacieho orgánu žiadame byť oboznámení podľa §23
ods.1 pred samotným vydaním druhostupňového rozhodnutia a umožniť odvolateľovi sa k nim podľa §33 ods.2
Správneho poriadku vyjadriť.
Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o egovernmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej
správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nezasielať.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom
portáli verejnej správy slovensko.sk.
S pozdravom,
-Združenie domových samospráv | Marcel Slávik
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