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Okresný úrad Žilina. Odbor výstavby a bylovej politiky (ďalej len ..oŮ Žilina OVBP“)
ako príslušn odvolací orgán podfa * 4 písm. b) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územně plánovanie. stavebný poňadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poňadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Stavebný zákon“) opátovne rozhoduje o odvolaní účastníka konania E L A N spol.
s r.o.. ICO: 31 561 276, so sídlom Brezovička Č. 128, 082 74 BrezoviČka. podanom proti
rozhodnutiu mesta LiptovskÝ Mikuláš pod Č.: URaSP 20l3/0l684-OOSLe zo dňa 30.01.2014.
ktorým mu bol zamietnutý návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
„Civilné letisko
heliport“, na pozemkoch v k.ú.: Liptovská Ondrašová. parc. Č.: KN-C
1061/485, 1061/486, 1061/498, 1061/499, 1061/l KN-C (765/2 KN-E).
—

—

OÚ Žilina OVBP do doby predloženia zrekonštwovaného prvostupňového správneho
spisu mestom Liptovský Mikuláš. týkajúceho sa konania vo veci návrhu na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby: „Civilné letisko heliport“, na pozemkoch v k.ú.: Liptovská
Ondrašová. parc. Č.: KN-C 10611485. 1061/486, 1061/498, 1061/499, 1061/1 KN-C (765/2 KNE)“, odvolacie konanie podfa * 57 ods. 2 Správneho poriadku
—

—

prcrušuje.
Podľa 29 ods. 5 Správneho poriadku
zákona nep/vn Ú.

pokiaľje koncmk‘

prerušené, lehu/v poclľa

/0/zlo

Podľa * 29 ods. 4 Správneho poriadku správny orgán v konaní poiaačuje vlasrnéhu
puc/nel:: tucho na podi;eI účastníka konania. len ču pominuli prekážky, pre kion vc: konanie
prerušilo.

Odóvodnenie

OÚ Žilina OVBP rozhodnutím pod Č.s.: OU-ZA-OVBP2-2014/01 1285/Pál zo dňa
10.06.20 14 zrušil a vrátil na nové prejednanie rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš ako vecne a
miestne pdslušného stavebného úradu pod Č.: URaSP 2013/01684-OOBLe zo dňa 30.01.2014.
Citovaným rozhodnutím mesto Liptovský Mikuláš navrhovatefovi E L A N spol. s r.o., lCO:
31 561 276. so sidlom 1. mája Č. 35/115, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len ..Odvolatef“)
zamietol návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Civilně letisko
heliport“, na pozemkoch v k.ú.: Liptovská Ondrašová. parc. Č.: KN-C 106 1/485, 106 1/486,
1061/498, 1061/499, 1061/1 KN-C (765/2 KN-E).
—

—
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Proti yššie citovanému rozhodnutiu OÚ Žilina
OVBP bol podaný Krajskou
prokuratúrou Zilina. so sídlom Moyzesova č. 20, 011 04 Zitina protest prokurátora pod Č.: Kd
244/14/5500 9 zo dňa 14.10.2014 (ďalej len „Protest“) stým, aby predmetné rozhodnutie bob
zrušené z dóvodov uvedených v tomto Proteste.
—

-

Nakoľko po preskúmaní dóvodov pre podanie Protestu OÚ Žilina
OVBP nemal za
dóvodné tomuto vyhovieť, postúpil ho v zmysle * 26 ods. 3 zákona č. 153/2001 o prokuratúre
v znení neskorších predpisov listom zo dňa 05.11.2014 Ministerstvu dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „Ministerstvo“).
—

Ministerstvo následne svojim rozhodnutím pod Č.: 25558/2014/B625-SV/68334/Pek zo
dňa 26.11.2014 vyhovelo podanému Protestu a zrušilo Protestom napadnuté rozhodnutie OU
Žilina— OVBP pod Č.s.: OU-ZA-OVBP2-2014/01 1285/Pál zo dňa 10.06.2014.
Proti takto vydanému rozhodnutiu bol Odvolatel‘om podaný rozklad, o ktorom následne
rozhodol minister DVRR SR rozhodnutím ministra pod Č.: 08999/2015/D220-SLP/8571-M zo
dňa 04.06.20 15 tak, že podaný rozklad zamietol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnost‘ dňa
23.06.2015.

OÚ Žilina
OVBP pripisom pod Č.: OU-ZA-OVBP2-2015/002798-5/Pál predložil
kornpletný administratívny spis (prvostupňový ako aj druhostupňový) súvisiaci s rozhodnutím
OU Zilina OVBP pod č.s.: OU-ZA-OVBP2-2014/Ol 1285/Pál zo dňa 10.06.20 14, Generálnej
prokuratúre Slovenskej republiky, a to z dóvodu preskúmania podnetu podaného Odvolatel‘om.
Po vybavení podnetu Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zapožiČaný
administratívny spis podala dňa 29.07.2015 na poštovú prepravu. avšak tento nebol následne
doruČovateFom doručený OU Zitina— OVBP.
V reklamačnom konaní Slovenská pošta, a.s.. So sídlom Partizánska cesta č. 9, 975 99
Banská Bystrica uznala reklamáciu podanú Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky pod
Č.: R-801014-l5-01291 zo dňa 16.10.2015 za opodstatnenú, nakofko zásielka nebola dodaná
adresátovi, resp. došlo kjej strate.
Uvedenú skutočnosf oznámila Generálna prokuratúra Slovenskej republiky prípisom pod
Č.: Vl/2 Od 568/14/1000-34 zo dňa 12.11.2015. ktorého prilohu tvorili písomnosti vydané
Slovenskou poštou, a.s. označené ako:,. Výskdok (ro:hodnulie) reklcunačného konania“ a
„Rodzodnutie o míroku a vvplatení náhrady škody“. obe zo dňa 10.11.2015.
—

—

Dňa 17.07.2015 Odvolateľ oznámil OÚ Žilina OVBP. že dňa 14.07.2015 bol podaný
voči rozhodnutiu ministra DVRR SR žalobný návrh na Najvyšší súd Slovenskej republiky.
—

OÚ Žilina OVBP prebiehajúce súdne konanie na Krajskom súde Bratislava pod sp.zn.:
2S/204/20 15, kam bol žalobný návrh Navrhovatefa v zastúpení JUDr. Pavlom DlhopolČekom,
advokátom. So sídlom 013 23 Višňové č. 53 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministra
DVRR SR pod Č.: 08999/20l5/D220-SLP/$57-M zo dňa 04.06.2015, právoplatného dňa
23.06.20 15, na základe pdslušnosti postúpený z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
vyhodnotil ako predbežnú otázku a prekážku v pokračovaní v novom odvolacom konaní.
—

OÚ Žilina
OVBP vzhfadom na vyššie uvedené skutočnosti odvolacie konanie
rozhodnutím pod Č.: OU-ZA-OVBP2-2015/002798-8/Pál zo dňa 23.11.2015 prewšil stým, že
v odvolacom konaní bude OU Žilina OVBP pokraČovať len Čo pominú prekážky. pre ktoré
bob konanie prerušené, teda kým nebude právoplatne rozhodnuté Krajským súdom v Bratislave
o podanom žalobnom návrhu.
—

—
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Dňa 30.03.2017 Odvolater doručit OÚ Žilina
OVBP uznesenie Krajského súdu
v Bratislave pod sp.zn.: 2S/204/2015-138 zo dňa 08.02.2017, s vyznačenou doložkou
právoplatnosti. ktorým bola žaloba Odvolateľa odmietnutá. Na základe toho Odvolateľ žiadal,
aby OV Zilina
OVBP pokračoval v odvolacom konaní. Odvolateľ súčasne oznámil zmenu
svojho sídla na: Brezovička 128, 082 74 Brezovička.
—

—

Nakol‘ko pominula prekážka prerušenia odvolacieho konania a OÚ Žilina
OVBP je
povinný pokračovať v odvolacom konaní v zmysle právneho názoru vysloveného vo vyššie
citovanom rozhodnutí Ministerstva, vyzval prípisom pod č.: OU-ZA-OVBP2-2017/005468-1/PáI
zo dňa 05.04.2017 mesto Liptovský Mikuláš na vykonanie rekonštrukcie prvostupňového
správneho spisu týkajúceho sa konania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby: „Civilné Ietisko heliport“, na pozemkoch v k.ú.: Liptovská Ondrašová,
parc. č.: KN-C 1061/485, 1061/486, 1061/498, 1061/499, 1061/1 KN-C (765/2 KN-E)“ ato
s odvolaním sa na ust. * 17 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe
spisu, ked‘poškodený, zničený alebo stražený spis možno na žiadost‘príshišného orgánu verejnej
moci alebo z dóvodu vlastnej potreby póvodcu nahradit‘ rekonštnikciou spisu, klorá sa vykoná
podľa evidencie spisov. OV Zilina OVBP stanovil mestu Liptovský Mikuláš na vykonanie
rekonštmkcie spisu lehotu 60 dní odo dňa doručenia výzvy s tým, že po jej vykonaní ho má
následné predložiť k druhostupňovému prejednaniu a rozhodnutiu v zmysle ust. * 57 ods. 2
Správneho poriadku, nakoľko správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, ho predloží
spolu so spisovým mateňálom odvolaciemu orgánu.
—

—

—

OÚ Žilina OVBP vzhľadom na to, že došlo k strate správneho spisu aje potrebné
vykonat‘ jeho rekonštrukciu, odvolacie konanie prerušuje. V odvolacom konaní bude OV Zilina
OVBP pokračovať len čo pominú prekážky, pre ktoré boto konanie prerušené.
—

—

Poučeni e
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa * 29 ods. 3 Správneho poríadku nemožno
odvolať. Toto rozhodnutie nieje preskúmateľné podfa * 7 písm. e) Správneho súdneho poňadku.

Ing.
vedúci odboru
Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou a musí byť vnesené po dobu 15 dni na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a na jej webovom sídle, na úradnej tabuli OU Ziiina
OVBP a na webovom sídle Okresného úradu Zilina. Posledný deň tejto lehoty je důom doručenia.
Mesto Liptovský M!kuláš bezodkladne oznámí skutočnosť o vyvesení a zveseni tohto rozhodnutia
Okresnému úradu Zilina odboru výstavby a bytovej politiky, so sídiom A. Kmeťa Č. 17, 010 01
Zilina.

—

—

Vyvesené od:

7 -04- 281?

Zvesené dňa:

24 -04- Q

Vnesené do:

22 04 201?

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie:
MESTO LIPTOVSKÝ MIKUlÁŠ
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Rozhodnutic sa doručí:
1. ELAN spol. s r.o., Brezovička Č. 128, 082 74 Brezovička,
2. Ing. Cyril Fogaš, Vitálišovce 902, 031 04 Liptovský Mikuláš,
3. Správa ciest Zilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Zilina,
4. Slovenský pozemkový fond, Kollárova č. 2, 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, Roľnícka Č. 22, 031 05 Liptovský Mikuláš
(zástupca občianskej iniciatívy v procese posudzovania vplyvu stavby na ZP),
8. Ing. Ján Križka, 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/IB, 031 05 Liptovský Mikuláš,
12. Darina Hobereiterová. Lidická Č. 6,031 05 Liptovský Mikuláš,
13. Želmira Trnovská, Ondrašovská Č. 613, 031 05 Liptovský Mikuláš,
14. Livia Spilá, Podtatranského č. 1044/4, 031 05 Liptovský Mikuláš,
15. Roman Běhal, Roľnícka Č. 442/7, 031 05 Liptovský Mikuláš,
16. Ing. Marie Michalková, Roľnícka Č. 45, 031 05 Liptovský Mikuláš,
—

—

Na vedomie:
17. Mesto Liptovský Mikuláš primátor mesta,
Štúrova Č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
(+ jeden exemplár na zverejnenie na ůradnej tabuli a webovom sídle mesta),
18. Mesto Liptovský Mikuláš Odd. územného rozhodovania a stavebného poriadku,
Stúrova Č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,
clo:
19. spis.
—

—
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