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ROZHODNUTIE 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej 
správy (ďalej len „ministerstvo"), ako správný orgán poslušný podFa § 69 ods. 2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správný poriadok) v znění neskorších predpisov v spojení s § 2 
písm. b) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správě pre úzernné plánovanie, stavebný poriadok 
abývanie a o zmene a doplnění zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov a v spojení s § 8 ods. 1 zákona č. 
575/2001 Z.z. o organizácii čimiosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znění 
neskorších predpisov, v konaní o proteste prokurátora Krajskej prokuratúry Žilina č. Kd 
244/14/5500-9 zo dňa 14.10.2014 proti rozhodnutiu Okresného úřadu Žilina, odboru výstavby 
abytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2014/011285/Pál zo dňa 10.06.2014 

rozhodlo takto : 

Ministerstvo podl'a § 69 ods. 2 správného poriadku v konaní o proteste prokurátora 
v plnom rozsahu v yhovuje protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Žilina č. Kd 
244/14/5500-9 zo dňa 14.10.2014 podanému proti právoplatnému rozhodnutiu Okresného úřadu 
Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2014/011285/Pál zo dňa 
10.06.2014 a z rušuje protestom prokurátora napadnuté rozhodnutie Okresného úřadu 
Žilina, odboru výstavby abytovej politiky č. OU-ZA-OVBP2-2014/011285/Pál zo dňa 
10.06.2014. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky je povinný vo veci opátovne 
konať a rozhodnúť v súlade so zákonom. 

Odóvodnenie : 

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len „okresný úrad") 
rozhodnutím č. OU-ZA-OVBP2-2014/011285/Pál zo dňa 10.06.2014 (právoplatnost' 
nadobudlo dňa 21.07.2014) na základe odvolania účastníka konania spoločnosti ELAN spol. s 
r.o., so sídlom 1. mája č. 35/115, 031 01 Liptovský Mikuláš, v odvolacom konaní podFa § 59 
ods. 3 správného poriadku zrušil rozhodnutie stavebného úřadu města Liptovský Mikuláš (ďalej 
len „stavebný úrad") č. ÚRaSP 2013/01684-008Le zo dňa 30.01.2014 a vec vrátil 
prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Stavebný úrad cit. rozhodnutím 



v územnom konaní o umiestnení stavby podfa § 37 ods. 4 stavebného zákona zamietol návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Civilně letisko - heliport" na pozemkoch 
pare. č. KN-C 1061/485, 1061/486, 1061/498, 1061/499, 1061/1 (KN-E 765/2) v k.ú. Liptovská 
Ondrašová předložený spoločnosťou ELAN spol. s r.o., so sídlom 1. mája č. 35/115, 031 01 
Liptovský Mikuláš (ďalej len „navrhovatel'"). 

Proti cit. právoplatnému rozhodnutiu okresného úřadu podal protest prokurátor Krajskej 
prokuratúry Žilina (ďalej len „krajský prokurátor") pod č. Kd 244/14/5500-9 zo dňa 14.10.2014, 
vktorom konstatuje, že rozhodnutím okresného úřadu č. OU-ZA-OVBP2-2014/011285/Pál zo 
dňa 10.06.2014 bol porušený zákon a navrhuje napadnuté rozhodnutie okresného úřadu zrušit' 
a o odvolaní účastníka konania opátovne rozhodnúť v súlade so zákonom. Krajský prokurátor 
namieta porušenie zákona najma v ust. § 3 ods. 1, 4, 5, v ust. § 46, § 47 ods. 3 v spojení s § 60a, 
vust. § 59 ods. 1, 2, 3 správného poriadku a v ust. § 27 ods. 6, § 37 ods. 1, 2, 4 stavebného 
zákona. 

Y cit. proteste krajský prokurátor uvádza, že územné konanie je konáním, kde správný 
orgán skúma splnenie podmienok pre vydanie územného rozhodnutia v rozsahu a spósobom, 
ktorý stanovuje zákon (§ 37 ods. 2 stavebného zákona), pričom výsledkom tohto konania je 
vydanie individuálneho správného aktu, ktorým sa závazným spósobom rozhoduje o právach, 
príp. povinnostiach konkrétného subjektu. V takomto konaní subjekt nadobúda práva až na 
základe kladného rozhodnutia správného orgánu o jeho návrhu na priznanie práv. Teda v případe 
územného konania je to až na základe právoplatného územného rozhodnutia. Ako ďalej krajský 
prokurátor uvádza, v danom konkrétnom případe však navrhovatel'ovi doposial' územné 
rozhodnutie ešte vydané nebolo. Krajský prokurátor nesúhlasí s argumentáciou druhostupňového 
správného orgánu legislatívnymi zásadami pri střete skoršej a neskoršej právnej normy 
a považuje určenie okamihu vzniku práva v konaní okresným úradom, predmetom ktorého je 
vydanie územného rozhodnutia, za nesprávné. Podl'a tvrdenia krajského prokurátora až do 
okamihu priznania práva individuálnym aktom sa jedná len o záměr, resp. o návrh na priznanie 
práva. 

V súvislosti s okresným úradom namietanou dlžkou předmětného konania na 
prvostupňovom správnom orgáne, krajský prokurátor vo vázbe na vyššie uvedené konštatuje, že 
k riešeniu otázky, či sa má návrh v konkrétnej veci posudzovať podba územného plánu města 
účinného v dobe podania návrhu alebo v dobe vydania rozhodnutia, je bez akéhokolVek 
významu skutočnosť, či sa v procese konania vyskytla neodóvodnená nečinnost' stavebného 
úřadu, nakoPko právně předpisy nespájajú s dlžkou konania žiadne účinky z hPadiska věcného 
riešenia problematiky. 

S odvoláním sa na ust. § 37 ods. 1 stavebného zákona je krajský prokurátor toho názoru, 
že stavebný úrad v územnom konaní posudzuje súlad návrhu s platnými a účinnými právnymi 
predpismi v dobe rozhodovania, teda i s účinným všeobecne závazným nariadením (ďalej len 
„VZN"), ktorým sa vyhlašuj ú závazné časti územnoplánovacej dokumentácie. Ale by sa mala 
použit' právna norma účinná v dobe podania návrhu, musela by neskoršia právna úprava 
používat' intertemporálne pravidlo, ktoré by určovalo, že na konania začaté v čase platnosti 
a účinnosti skoršieho předpisu sa použijú doterajšie předpisy. 

Krajský prokurátor nesúhlasí s tvrdením okresného úřadu, podPa ktorého usměrněnie 
ústredného orgánu štátnej správy nemá všeobecná závaznost'. V súvislosti s uvedeným krajský 
prokurátor poukazuje na ust. § 3 ods. 5 druhá veta správného poriadku, v zmysle ktorého správné 
orgány dbajú na to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch 
nevznikali neodóvodnené rozdiely. Podl'a názoru krajského prokurátora by preto z uvedeného 
hl'adiska v prípadoch, ktoré nie sú skutkovo odlišné, malo byť postupované v zásadě rovnakým 
spósobom. 
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Krajský prokurátor taktiež uvádza, že skutečnosti, resp. procesně nedostatky, na ktoré 
poukazuje okresný úrad, nie sú podfa jeho názoru dóvodmi na iné věcné posúdenie predmetnej 
záležitosti. 

Na závěr krajský prokurátor navrhuje, aby okresný úrad v rámci konania o proteste 
prokurátora zrušil svoje nezákonné rozhodnutie avo veci opátovne rozhodol v súlade so 
zákonom. 

Okresný úrad nevyhověl sám protestu krajského prokurátora apodl'a § 69 ods. 2 
správného poriadku ho předložil spolu aj s napadnutým rozhodnutím a spisovým materiálom 
týkajúcim sa veci na ministerstvo (obdržané dňa 05.11.2014) . 

Ministerstvo v súlade s § 18 ods. 3 správného poriadku listom č. 25558/2014/B625-
SV/67904/Pek zo dňa 07.11.2014 oznámilo účastníkom konania, že proti právoplatnému 
rozhodnutiu okresného úřadu podal protest krajský prokurátor. 

Ministerstvo v konaní o proteste prokurátora podl'a § 69 správného poriadku preskúmalo 
protestem napadnuté rozhodnutie okresného úřadu spolu s kompletným spisovým materiálom 
týkajúcim sa veci v celom rozsahu, porovnalo jeho výrokovú aj dóvodovú časť so všeobecne 
závaznými právnymi predpismi, najma s příslušnými ustanoveniami stavebného zákona 
a správného poriadku, vyhodnotilo dóvody uvedené v proteste krajského prokurátora, ako aj 
dóvody uvedené v rozhodnutí okresného úřadu a dospělo k závěru, že je odóvodnené protestu 
krajského prokurátora vyhovieť a protestom napadnuté rozhodnutie okresného úřadu zrušit' a vec 
vrátit' tomuto orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie v súlade so zákonom. 

Podia čl. 2 ods. 2 Ústavy SR štátne orgány móžu konat' iba na základe ústavy, v jej 
medziach a v rozsahu a spósobom. ktory ustanoví zákon. 

Podia čl. 67 ods. 3 Ústavy SR stát móže zasahovat' do činnosti obce a vyššieho územného 
celku len spósobom ustanoveným zákonom. 

Podlá § 250zfa ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky siidny poriadok v znění 
neskorších predpisov ak obec alebo vyšší územný celok nezruší alebo nezmení na základe 
protestu prokurátora svoje všeobecne závazné nariadenie, móže prokurátor vo veciach územnej 
samosprávy podat' na súd návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne závazného nariadenia so 
zákonom. Vo veciach pri plnění úloh štátnej správy móže prokurátor podat' na súd návrh na 
vyslovenie nesúladu všeobecne závazného nariadenia aj s nariadením vlády a všeobecne 
závaznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. 

Pod/á § 25 ods. I zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znění neskorších predpisov 
protest proti všeobecne závaznému právnemu předpisu podává prokurátor orgánu verejnej 
sprány, ktorý všeobecne závazný právny předpis vydal. 

Podlá § 3 ods. 1 prvá veta správného poriadku správné orgány postupujú v konaní 
v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. 

Podlá § 3 ods. 5 druhá veta správné orgány dbajii o to, aby v rozhodovaní o skutkovo 
zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodóvodnené rozdiely. 

Podlá § 46 správného poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými 
právnymi predpismi, musí ho vydat' orgán na to příslušný, musí vychádzať zo spoláhlivo 
zisteného stavu veci a musí obsahovat'predpísané náležitosti. 

Podlá §47 ods. 3 správného poriadku v odóvodnení rozhodnutia správný orgán uvedie, 
ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, ctkými úvahami bol vedený pri hodnotení 
dókazov, ako použil správnu úvahu pri použití yrávnvch predpisov. na základe ktorých 
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rozhodoval, a oko sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami 
kpodkladom rozhodnutia. 

Podia § 2 písm. b) bod 6. zákona č. 608/2003 Z.z. ministerstvo na úseku stavebného 
poriadku metodicky usměrňuje činnost' ob-esného úřadu v sídle kraj a, stavebného úřadu 
a Slovenskej stavebnej inšpekcie. 

Podia §37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú 
územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, 
podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podlá 
§ 3 a ostatně existujúce podklady podlá § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu 
nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najma skutočnosti získané 
vlastným prieskumom alebo alebo zistenépri miestnom zisťovaní. 

Podlá §37 ods. 4 stavebného zákona ak stavebný úrad po posúdení návrhu podlá 
odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo předložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi podlá 
odseku 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými 
požiadavkami alebo spredpismi uvedenými v odseku 2, návrh zamietne. 

Z předloženého spisového materiálu vyplývá, že stavebný úrad v novom 
územnom konaní o umiestnení stavby podl'a § 37 ods. 4 stavebného zákona návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Civilně letisko - heliport" na pozemkoch pare. č. 
KN-C 1061/485, 1061/486, 1061/498, 1061/499, 1061/1 (KN-E 765/2) v k.ú. Liptovská 
Ondrašová, předložený navrhovatel'om dňa 09.03.2011, opátovne novým rozhodnutím č. ÚRaSP 
2013/01684-008Le zo dňa 30.01.2014 zamietol, a to najma z toho dovodu, že tento návrh nie je 
v súlade so závaznou časťou platného územného plánu města Liptovský Mikuláš vyhlášenou 
všeobecne závazným nariadením č. 7/2013 s účinnosťou dňom 05.10.2013. 

Okresný úrad cit. rozhodnutie stavebného úřadu na základe podaného odvolania 
účastníka konania - navrhovateli podPa § 59 ods. 3 správného poriadku zrušil a vec vrátil 
prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Svoje rozhodnutie odóvodnil 
následovně: 

Skutočnosť, že městské zastupitelstvo ako orgán územnej samosprávy města Liptovský 
Mikuláš v priebehu územného konania o umiestnení stavby „Civilné letisko - heliport" dňa 
19.09.2013 schválil Územný plán města Liptovský Mikuláš - Změny a doplňky č. 2, ktorého 
závazné časti boli vyhlášené formou VZN č. 7/2013 s účinnosťou dňom 05.10.2013, považuje 
okresný úrad za účelové a nepřípustné zo strany města Liptovský Mikuláš, keďže okrem iných 
zmien bola z cit. územného plánu vyléčená možnost' funkčného vvužitia příslušného územia pre 
účely „heliportu". 

Okresný úrad ďalej zastáva ten názor, že stavebný úrad mal posudzovať predmetný 
návrh na vydanie územného rozhodnutia podPa územného plánu města Liptovský Mikuláš 
platného v čase jeho podania; podfa schválených „Zmien a doplnkov č. 2" je možné podfa 
názoru okresného úřadu posudzovať tie návrhy, ktoré boli podané stavebnému úřadu až po dni 
účinnosti vyhlášeného VZN č. 7/2013. 

Okresný úrad sa v tejto súvislosti odvolává na všeobecne platné pravidlo, ktoré určuje, 
že právně vzťahy, ktoré vznikli za platnosti a účinnosti skoršieho právneho předpisu, sa v čase 
platnosti a účinnosti neskoršieho právneho předpisu naďalej spravujú právnym predpisom, za 
účinnosti ktorého vznikli, ak neskorší právny předpis neustánovuje inak. Okresný úrad zároveň 
poukazuje na príslušnú judikatúru, ktorá podfa jeho tvrdení pojednává o identických 
skutočnostiach. 
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Okresný úrad upozorňuje taktiež na podl'a jeho názoru závažnú skutočnosť v súvislosti 
s nezákonným postupom a rozhodnutím vo veci nepriznania postavenia účastníka konania 
Milošovi Spilímu vpredmetnom konaní, v případe ktorom stavebný úrad toto nedóvodne 
prerušil, čím oddialil vydanie rozhodnutia v predmetnej veci. 

Okresný úrad má ďalej za to, že stavebný úrad konal v rozpore s ust. § 3 ods. 1 a § 46 
správného poriadku, keď svoj postup pri posudzovaní předmětného návrhu založil na základe 
odpovede (usmemenia) ministerstva na jeho „Ziadosť o usmernenie" vo veci týkajúcej sa už 
vyššie uvedeného, t.j. či sa má pri rozhodovaní brať do úvahy územnoplánovacia dokůmentácia 
platná v čase podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby alebo platná 
v čase vydávania územného rozhodnutia. Ako ďalej uvádza okresný úrad, stavebný úrad 
nepostupoval správné, keď pri rozhodovaní o predmetnom návrhu prihliadal na toto usmernenie 
ministerstva, ktoré sa v ňom vóbec nezaoberalo konkrétnou danou vecou, len sa čisto odvolalo 
na citáciu ust. § 37 ods. 1 stavebného zákona. 

Krajským prokurátorem napadnuté rozhodnutie okresného úřadu nadobudlo 
právoplatnost' dňa 21.07.2014. 

Na základe podnětu města Liptovský Mikuláš krajský prokurátor preskúmal zákonnost' 
cit. rozhodnutia okresného úřadu a nakoFko dospěl k závěru, že týmto rozhodnutím boli 
porušené už v úvode odóvodnenia tohto rozhodnutia cit. ustanovenia správného poriadku 
a stavebného zákona, podal podl'a § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre 
v znění neskorších predpisov protest. 

Keďže okresný úrad sám nevyhověl protestu krajského prokurátora, podl'a § 69 ods. 2 
správného poriadku ho předložil spolu s napadnutým rozhodnutím a spisovým materiálom 
týkajúcim sa veci na nadriadený správný orgán - na ministerstvo. 

Ministerstvo po preštudovaní předloženého spisového materiálu zhodne so 
všetkými dóvodmi protestu krajského prokurátora uvádza následovně: 

PodFa ČI. 2 ods. 2 Ústavy SR štátne orgány móžu konať iba na základe ústavy, v jej 
medziach a v rozsahu a spósobom, ktorý ustanoví zákon. V odóvodnení napadnutého 
rozhodnutia okresného úřadu nie je uvedené žiadne konkrétné ustanovenie příslušného 
hmotnoprávneho předpisu, ktorého porušenia by sa stavebný úrad mal vydáním rozhodnutia 
v danej veci dopustit'. Obsahom uvedeného odóvodnenia je popis priebehu předmětného konania 
na prvostupňovom správnom orgáne, podrobné rozpísaný obsah podaného odvolania účastníkom 
konania spoločnosťou ELAN spol. s r.o. a písomné vyjadrenie právnych názorov okresného 
úřadu v danej veci. V odóvodnení napadnutého rozhodnutia absentujú konkrétné ustanovenia, 
k porušeniu ktorých malo vydáním cit. rozhodnutia stavebného úřadu dójsť; okresný úrad 
neoprel svoje právně názory prezentované v odóvodnení napadnutého rozhodnutia o žiadne 
ustanovenia příslušných právnych predpisov, a tým nekonal v súlade s vyššie cit. článkom 
Ústavy SR. 

Z dikcie § 47 ods. 3 správného poriadku jednoznačné vyplývá, že odóvodnenie slúži na 
to, aby adresátov přesvědčilo, že výrok rozhodnutia vychádza zo spol'ahlivo zisteného 
skutkového stavu veci a správný orgán vydal správné a zákonné rozhodnutie. V danom 
konkrétnom případe, keďže v predmetnom odóvodnení nie sú uvedené žiadne konkrétné 
ustanovenia příslušných právnych noriem (týkajúce sa merita veci), ktorých porušenia by sa mal 
stavebný úrad vo svojom rozhodnutí dopustit', ministerstvo má za to, že predmetné odóvodnenie 
je nenáležité, na základe zistenia ktorého ministerstvo považuje rozhodnutie okresného úřadu až 
za nepreskúmateFné. 

Ministerstvo sa plne stotožňuje s právnym názorem krajského prokurátora, ktorý v tejto 
súvislosti uvádza, že (cit.): „ všetky vytýkané nedostatky v postupe stavebného úřadu 
spočívali v neprimeranej dížke konania pred vydáním meritórneho rozhodnutia, připadne 
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v nedostatkoch, na ktoré už v minulosti Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky 
reagoval (napr. účastníctvo p. Miloša Spilého). Zrušenie rozhodnutia a vrátenie veci na nové 
prejednanie arozhodnutie prichádza v úvahu najma vtedy, ak je to vhodnejšie zdóvodov 
rýchlosti a hospodárnosti, teda ak sú zistené vady spočívajúce predovšetkým v nedostatočnom 
zistení skutkového stavu. Odóvodnenie rozhodnutia Okresného úřadu Žilina, odboru výstavby 
a bytovej politiky možno považovat' za nedostatočné vo vzťahu k výroku rozhodnutia, keď 
takéto úkony týkajúce sa zisťovania skutkového stavu, ktoré má stavebný úrad ešte vykonat', 
bližšie nespecifikuje." 

Z vyššie uvedeného vyplývá, že sa okresný úrad v napadnutom rozhodnutí dopustil 
porušenia ust. § 47 ods. 3 správného poriadku. 

K názoru okresného úřadu týkajúceho sa podl'a jeho tvrdenia neprimeranej dlžky konania 
na stavebnom úřade v danej veci, sa ministerstvo opátovne v celom rozsahu stotožňuje 
s názorom krajského prokurátora, že (cit.) : „ Právně předpisy nespájajú s dížkou konania žiadne 
účinky z hl'adiska věcného riešenia problematiky." 

Ministerstvo ešte k danej problematike dodává, že za účelom riešenia nečinnosti 
v správnom konaní zakotvil zákonodarca (mimo iných možností) priamo do správného poriadku 
opatrenia (§ 50), ktoré má k dispozícii odvolací orgán ako orgán inštančne nadriadený a zároveň 
orgán dozoru nad správným orgánom vo veci konat', a to atrakciu kompetencie (t.j. prebratie 
oprávnenia rozhodnúť v merite veci namiesto prvostupňového orgánu), ktorú móže odvolací 
orgán aplikovat' v případe, ak správný orgán vecne a miestne příslušný na rozhodnutie vo veci 
nezačal konanie, hoci je na to zo zákona povinný, ak nápravu nemožno dosiahnuť inak a ak 
atrakciu dovoPuje povaha veci. 

Okresný úrad cit. ustanovenie nevyužil napriek skutečnosti, že jedným z jeho hlavných 
argumentov, prečo rozhodol tak, ako rozhodol, bola podl'a jeho tvrdení účelová „nečinnost'" 
stavebného úřadu pred vydáním meritórneho rozhodnutia v danej veci. 

V súvislosti s názorom okresného úřadu vyjádřeným v odóvodnení napadnutého 
rozhodnutia, ktorý sa týka platnosti usměrnění vydávaných ministerstvom, ministerstvo uvádza, 
že zo zákona č. 608/2003 Z.z. [ust. § 2, písm. b) bod 6] ministerstvu jednoznačné vyplývá 
povinnost' metodicky usměrňovat' činnost' okresných úradov v sídle krajov, stavebných úradov 
a Slovenskej stavebnej inšpekcie. Účelom vypracovania metodického pokynu alebo usmernenia 
vo všeobecnosti je podpora inštitútu zásady materiálnej rovnosti, vyplývajúcej z ust. § 3 ods. 5 
správného poriadku, a preto je metodický pokyn alebo usmernenie výsledkom snahy 
o zosúladenie aplikačnej praxe s platnými právnymi predpismi. Vypracovávajú sa najma v 
prípadoch, kedy pri aplikácii základnej právnej normy (zákona) dochádza pod vplyvom 
konkrétných podmienok k rozličnej interpretácii konkrétných ustanovení. Ministerstvo však 
připomíná, že právna zodpovědnost' za správnost' konania a rozhodovania v konkrétných veciach 
napriek vydaným metodickým usmerneniam zostáva na příslušných správných orgánoch. 

Ministerstvo konštatuje, že v odóvodnení napadnutého rozhodnutia okresného úřadu nie 
je uvedené žiadne konkrétné ustanovenie, ktoré by stavebný úrad porušil tým, že v rámci 
rozhodovania v danej veci vychádzal okrem iného aj z metodického usmernenia vydaného 
ministerstvom. Ministerstvo ďalej v tejto súvislosti uvádza, že z názoru okresného úřadu (cit.): 
„Stavebný úrad nepostupoval správné, keď pri rozhodovaní o návrhu prihliadal na usmernenie 
ministerstva" vyplývá neznalost', v horšom případe ignorácia příslušných ustanovení základných 
kompetenčných zákonov tvoriacich súčasť právneho systému Slovenskej republiky, čo móže 
evokovat' pochybnost' o nezávislosti přístupu okresného úřadu k predmetnej veci. 

Je pozoruhodné, že okresný úrad vytýká v odóvodnení napadnutého rozhodnutia 
stavebnému úřadu, že vychádzal (ako zjedného z mnohých podkladov v rámci svojho 
rozhodovania) taktiež z usmernenia ministerstva, ktoré nemá všeobecnú závaznost' v porovnaní 
so zákonom, a přitom sám okresný úrad uplatňuje v rámci podpory svojho právneho názoru 
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uvedeného v odóvodnení napadnutého rozhodnutia citácie z judikatury (navýše nesprávné), 
ktorá (judikatura) taktiež nemá právnu silu zákona. Túto nesprávnu argumentáciu okresného 
úřadu zdóraznil aj krajský prokurátor nasledovným vyjádřením (cit.): „ ... nálezy ústavného súdu, 
na ktoré druhostupňový orgán odkazuje, boli vydané v konaní o súlade právnych predpisov, kde 
sa posudzoval súlad zákonov s ústavou a medzinárodnou zmluvou. Územné konanie však nie je 
konáním, predmetom ktorého je posudzovanie súladu právnych predpisov, aleje konáním, kde 
správný orgán skúma splnenie podmienok pre vydanie územného rozhodnutia v rozsahu 
aspósobom, ktorý stanovuje zákon (§ 37 ods. 2 stavebného zákona), pričom výsledkom tohto 
konania je vydanie individuálneho správného aktu, ktorým sa závazným spósobom rozhoduje 
o právach, připadne povinnostiach konkrétného subjektu. V takomto konaní subjekt nadobúda 
práva až na základe kladného rozhodnutia správného orgánu o jeho návrhu na priznanie práv. 
Teda v případe územného konania je to až na základe právoplatného územného rozhodnutia. 
Obdobný názor vyslovil Najvyšší súd SR napr. v rozhodnutí č. 5 Sžp/29/2012 zo dňa 
30.09.2013." 

K názoru okresného úřadu, že (cit.) : „ Stavebný úrad mal posudzovať návrh na vydanie 
územného rozhodnutia podl'a územného plánu platného v čase jeho podania. Podl'a Zmien 
a doplnkov č.2 je možné posudzovať tie návrhy, ktoré boli podané stavebnému úřadu až po dni 
účinnosti vyhlášeného VZN č. 7/2013, teda po 05.10.2013", ministerstvo uvádza, že vust. § 37 
ods. 1 prvá veta je jednoznačné ustanovené, že podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú 
územné plány obcí a zón. Z dikcie cit. vety cit. ustanovenia jednoznačné vyplývá vzájomná 
vazba slovných spojení „územné rozhodnutie" a „úzetnný plán" a nie „územné rozhodnutie" a 
„územný plán v čase platnosti podania návrhu ". Právna úvaha, či má rozhodnutie vo 
všeobecnosti vychádzať z platných právnych predpisov, nadobúda v odóvodnení okresného 
úřadu až špekulatívny charakter bez akejkofvek opory v zákone. 

Správný orgán je povinný v konaní aplikovat' právně předpisy účinné v čase jeho konania 
a rozhodovania, t. j. v případe, že počas konania a rozhodovania správného orgánu dojde 
k prijatiu změny právnej normy, podPa ktorej správný orgán rozhoduje, a ak přechodné 
ustanovenia neustanovujú inak, je správný orgán povinný v konaní túto změnu aplikovat'. 

V danom konkrétnom případe ide o konanie začaté pred 05.10.2013 podfa vtom čase 
platného územného plánu města Liptovský Mikuláš a neukončené do dňa účinnosti závazných 
častí jeho Zmien a doplnkov č. 2 vyhlášených VZN č. 7/2013. Z uvedeného vyplývá, že vo veci 
nebolo právoplatné rozhodnuté a v tomto případe neboli právoplatným rozhodnutím založené 
(nevznikli) žiadne právně vzťahy, a preto v týchto neukončených konaniach je správný orgán 
povinný aplikovat' v čase vydania rozhodnutia platnú právnu normu, ktorou VZN obcí vo 
všeobecnosti nesporne je. 

Změny a doplňky územného plánu města Liptovský Mikuláš schválené dňa 19.09.2013 
priniesli určité změny tých práv a povinností, ktoré vznikli za platnosti póvodného územného 
plánu. Změnami a doplnkami územného plánu, město ako orgán samosprávy, nevstúpilo do už 
nadobudnutých práv navrhovateťa spoločnosti ELAN spol. s r. o., ale iba do jeho 
podnikateťských zámerov, ktoré vychádzali z dispozícií póvodného územného plánu, čo však 
nezakládá pomšenie jeho práv. V zmysle § 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydanie 
územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Z uvedeného vyplývá, že stavebný úrad 
v územnom konaní posudzuje navrhovanú stavbu a jej súlad s územným plánom obce alebo zóny 
platným v čase vydávania územného rozhodnutia. 

K tvrdeniu okresného úřadu v odóvodnení jeho napadnutého rozhodnutia, že schválenie 
Územného plánu města Liptovský Mikuláš - Změny a doplňky č.2 a následné vyhlásenie jeho 
závazných častí formou VZN č.7/2013 s účinnosťou dňom 05.10.2013 bolo zo strany města 
Liptovský Mikuláš účelové a nepřípustné, ministerstvo uvádza, že okresný úrad nie je zo zákona 
oprávněný posudzovať zákonnost' postupu obce (města) pri schvafovaní územnoplánovacej 
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dokumentácie a vyhlasovania jej závazných častí všeobecne závazným nariadením, tak ako ani 
nemá zo zákona právomoc posudzovať obsah týchto dokumentov z hl'adiska ich súladu so 
zákonom. 

Věcná příslušnost' na preskúmanie VZN obcí a samosprávných krajov je v zmysle 
Občianskeho súdneho poriadku upravená tak, že příslušný na rozhodnutie je krajský súd, 
v obvode ktorého sa nachádza obec, alebo sídlo samosprávného kraja. Účastníkom konania je aj 
prokurátor, ktorému nebolo vyhovené pri proteste prokurátora, a ktorý jediný móže podať žalobu 
na samosprávné celky. Z uvedeného tvrdenia okresného úřadu vyplývá snaha tohto štátneho 
orgánu zasahovat' do vecí územnej samosprávy města Liptovský Mikuláš, čo je v rozpore so 
základným princípom opodstatněnosti existencie obce (města) ako samosprávy zakotveným aj 
v Ústave SR (štvrtá hlava - „Územná samospráva"), v zmysle principu ktorého každý subjekt má 
právo na spravovanie svojich vecí vlastným spósobom za předpokladu, že neporušuje pri tom 
záujem spoločnosti. 

Okresný úrad na základe vyššie uvedeného konal a posudzoval súvislosti týkajúce sa 
schvaťovania změny územného plánu města Liptovský Mikuláš mimo rozsah kompetencií 
taxativně stanovených příslušnými právnymi predpismi. 

Dóvody krajského prokurátora uvedené v cit. proteste krajského prokurátora ministerstvo 
v plnom rozsahu akceptuje a stotožňuje sa s nimi. 

Ministerstvo v konaní o proteste krajského prokurátora č. Kd 244/14/5500-9 zo dňa 
14.10.2014 preskúmalo rozhodnutie okresného úřadu č. OU-ZA-OVBP2-2014/011285/Pál zo 
dňa 10.06.2014 a konstatuje, že okresný úrad sa vóbec nevysporiadal so skutkovými 
okolnosťami a najma nesprávné vyhodnotil súlad návrhu na umiestnenie predmetnej stavby v 
území s územným plánom města Liptovský Mikuláš vo vázbe na jeho účinnú záváznú časť 
vyhlásenú všeobecne závazným nariadením a to napriek tomu, že pre povolenie umiestnenia 
stavby vo všeobecnosti je prioritou pri posúdení návrhu jej umietnenia podmienka dodržania 
všetkých závazných regulatívov územného plánu obce resp. zóny, pokial'je pre příslušné územie 
spracovaný. 

Okresný úrad sa v odóvodnení napadnutého rozhodnutia žiadnym spósobom 
nevysporiadal s argumentáciou stavebného úřadu, že návrh na vydanie územného rozhodnutia by 
bol v rozpore aj s územným plánom města Liptovský Mikuláš platným do 19.09.2013, kedy boli 
schválené jeho změny a doplňky. 

Okresný úrad je povinný v novom odvolacom konaní sa vecou opátovne zaoberať, 
nanovo vyhodnotit' súlad navrhovaného umiestnenia predmetnej stavby s územným plánom 
města Liptovský Mikuláš a vydat' nové rozhodnutie v súlade so zákonom, pričom je viazaný 
právnym názorom ministerstva vysloveným v tomto rozhodnutí ako právnym názorom 
nadriadeného správného orgánu. 

Vzhťadom na vyššie uvedené dóvody bolo potřebné v celom rozsahu vyhovieť protestu 
krajského prokurátora a bolo potřebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Poučenie : 

PodPa § 69 ods. 4 správného poriadku móžu účastníci konania proti tomuto rozhodnutiu 
podať odvolanie (rozklad) v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Odvolanie 
(rozklad) je potřebné podať na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor 
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štátnej stavebnej správy, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava. Odvolacím orgánom je minister 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom podl'a piatej časti Druhej hlavy Občianskeho 
súdneho poriadku až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Doručí sa : 
a) toto rozhodnutie bude doručené veřejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli MDVRR SR, pracovisko Lamačská 8, 845 14 Bratislava a zároveň bude zverejnené 
na webovom sídle MDVRR SR v časti „Veřejné vyhlášky" 

b) 1. ELAN spol. s r.o., ul. 1. mája č. 35/115, 031 01 Liptovský Mikuláš 
2. Ing. Cyril Fogaš, Vitálišovce 902, 031 04 Liptovský Mikuláš 
3. Správa ciest Žilinského samosprávného kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
4. Slovenský pozemkový fond, Kollárova č. 2, 031 01 Liptovský Mikuláš 
5. Obec Liptovské Matiašovce - starosta obce, Liptovské Matiašovce č. 79, 032 23 

Liptovská Sielnica 
6. Obec Liptovský Trnovec - starosta obce, Liptovský Trnovec č. 160, 031 01 

Liptovský Mikuláš 
7. Jozef Kruták, Rofnícka č. 22, 031 05 Liptovský Mikuláš 

(zástupca občianskej iniciativy v procese posudzovania vplyvu stavby na ŽP) 
8. Ing. Ján Křižka, Lidická č. 187/7, 031 05 Liptovský Mikuláš 
9. Marta Majsniarová, Ráztocká č. 14/15, 031 05 Liptovský Mikuláš 
10. Alena Fiačanová, Lidická č. 3122, 031 05 Liptovský Mikuláš 
11. Miroslav Ferjanc, Hrdinov SNP č. 1074/1B, 031 05 Liptovský Mikuláš 
12. Darina Hobereiterová, Lidická č. 6, 031 05 Liptovský Mikuláš 
13. Želmíra Trnovská, Ondrašovská č. 613, 031 05 Liptovský Mikuláš 
14. Lívia Spilá, Podtatranského č. 1044/4, 031 05 Liptovský Mikuláš 
15. Roman Běhal, Rofnícka č. 442/7, 031 05 Liptovský Mikuláš 
16. Ing. Marie Michálková, Rofnícka č. 45, 031 05 Liptovský Mikuláš 
17. Krajská prokuratura Žilina, Moyzesova 20, 011 04 Žilina (k č. Kd 244/14/5500-9) 

Na vedomie : 
1. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Andreja Kmeťa č. 17, 010 01 

Žilina - spolu so iiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho 
úřadu po dobu 15 dní a po uplynutí tejto lelioty s vyznačením dna vyveseniu 
a zvesenia o zaslanie tunajšíemu úřadu 

2. Stavebný úrad - město Liptovský Mikuláš, Štúrova č. 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš - spolu so iiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho 
úřadu po dobu 15 dní a po uplynutí tejto lehoty s vyznačením dna vyvesenia 
a zvesenia o zaslanie tunajšíemu úřadu 

3. Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, 812 85 Bratislava (k č. Kd 244/14/5500-9 
Krajskej prokuratúry Žilina) 
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia MDVRR SR č. 25558/2014/B625-
SV/68334/Pek zo dňa 26.11.2014: 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAO 
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