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ROZHODNUTIE MINISTRA 
číslo 31/2015 

Ako orgán příslušný na konanie podl'a § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správný poriadok) v znění neskorších predpisov (ďalej len „správný poriadok") a na 
návrh osobitnej komisie zriadenej podFa § 61 ods. 2 správného poriadku, podl'a § 59 ods. 2 
správného poriadku 

p o t v r d z u j e m  

rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, odboru štátnej stavebnej správy (ďalej len „ministerstvo") č. 25558/2014/B625-
SV/68334/Pek zo dňa 26.11.2014 (ďalej len „rozhodnutie ministerstva"), ktorým ministerstvo 
podl'a § 69 ods. 2 správného poriadku v spojení s § 2 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. 
o štátnej správě pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnění 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 608/2003 Z. z.") vyhovělo protestu prokurátora 
Krajskej prokuratúry Žilina (ďalej len „krajský prokurátor") č. Kd 244/14/5500-9 zo dňa 
14.10.2014 (ďalej len „protest prokurátora") a zrušilo rozhodnutie Okresného úřadu Žilina, 
odboru výstavby a bytovej politiky (ďalej len „OÚ Žilina") č. OU-ZA-OVBP2-
2014/011285/Pál zo dňa 10.06.2014 (ďalej len „rozhodnutie OÚ Žilina") a rozklad účastníka 
konania ELAN spol. s r.o., so sídlom ulica 1. mája č. 35/115, 031 01 Liptovský Mikuláš 
(ďalej len „odvolatel'"), doručený ministerstvu dňa 17.12.2014, předložený ministrovi 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dňa 16.01.2015, zamietam. 

O d ó v o d n e n i e :  

Ministerstvo v konaní o proteste prokurátora podl'a § 69 správného poriadku po 
preskúmaní protestom napadnutého rozhodnutia OÚ Žilina spolu s kompletným spisovým 
materiálom a s dóvodmi uvedenými v proteste prokurátora, vydalo rozhodnutie, ktorým 
vyhovělo protestu prokurátora a zrušilo rozhodnutie OÚ Žilina. 

Rozhodnutím OÚ Žilina bolo na základe odvolania odvolateFa podl'a § 59 ods. 3 
správného poriadku v odvolacom konaní zrušené rozhodnutie stavebného úřadu města 
Liptovský Mikuláš (ďalej len „stavebný úrad") č. ÚRaSP 2013/01684-008Le zo dňa 
30.01.2014 (ďalej len „rozhodnutie stavebného úřadu") avec bola vrátená prvostupňovému 
orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Stavebný úrad svojim rozhodnutím 
v územnom konaní o umiestnení stavby podl'a § 37 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znění neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon") zamietol návrh odvolateFa na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 
stavby „Civilné 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 (ďalej len „stavba"). 



Proti právoplatnému rozhodnutiu OÚ Žilina bol podaný protest prokurátora, v ktorom 
krajský prokurátor konstatoval, že rozhodnutím OÚ Žilina bol porušený zákon a navrhoval 
napadnuté rozhodnutie OÚ Žilina zrušit' a o odvolaní odvolatePa proti rozhodnutiu 
stavebného úřadu opátovne rozhodnúť v súlade so zákonom. Krajský prokurátor namietal 
porušenie zákona najma § 3 ods. 1, 4, 5, § 46, § 47 ods. 3 v spojení s § 60a, § 59 ods. 1, 2, 3 
správného poriadku a § 27 ods. 6, § 37 ods. 1, 2, 4 stavebného zákona. 

Ministerstvo v konaní o proteste prokurátora podl'a § 69 správného poriadku 
preskúmalo protestom napadnuté rozhodnutie OÚ Bratislava spolu s kompletným spisovým 
materiálom týkajúcim sa veci v celom rozsahu, porovnalo jeho výroková aj dóvodovú časť so 
všeobecne závaznými právnymi predpismi, najma s příslušnými ustanoveniami stavebného 
zákona a súvisiacich právnych predpisov, ako aj s dóvodmi uvedenými v proteste krajského 
prokurátora a dospělo k závěru, že bolo odóvodnené protestu krajského prokurátora vyhovieť, 
protestom napadnuté rozhodnutie OÚ Žilina zrušit' a vec vrátit' OÚ Žilina na nové 
prejednanie a rozhodnutie v súlade so zákonom. 

Dóvody, pre ktoré ministerstvo v konaní o proteste prokurátora vyhovělo protestu 
prokurátora a zrušilo rozhodnutie OÚ Žilina, sú podrobné uvedené v odóvodnení rozhodnutia 
ministerstva. Proti rozhodnutiu ministerstva podal odvolatel' v zákonnej lehote rozklad. 

Ministerstvo upovedomilo oznámením č. 25558/2014/B625-SV/78559/Pek zo dňa 
18.12.2014 účastníkov konania o podanom rozklade odvolatePa a vyzvalo ich na vyjadrenie 
sa k nemu v stanovenej lehote. 

V stanovenej lehote sa k obsahu rozkladu vyjádřili účastníci konania: Ing. Ján Křižka, 
bytom Lidická č. 187/7, 031 05 Liptovský Mikuláš; Jozef Kruták, bytom RoPnícka č. 22, 031 
05 Liptovský Mikuláš (zástupca občianskej iniciativy v procese posudzovania vplyvu stavby 
na ŽP); Ing. Marie Michálková, bytom RoPnícka č. 45, 031 05 Liptovský Mikuláš a Krajská 
prokuratúra Žilina, so sídlom Moyzesova 20, 011 04 Žilina. Menovaní účastníci konania 
zhodne navrhujú, aby minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky rozklad zamietol a rozhodnutie ministerstva potvrdil. Ostatní účastníci konania sa 
k obsahu podaného rozkladu v stanovenej lehote nevyjádřili. 

Ministerstvo předložilo dňa 16.01.2015 rozklad odvolatePa spolu so spisovým 
materiálom týkajúcim sa veci na rozhodnutie odvolaciemu orgánu, ktorým je podPa § 61 ods. 
2 správného poriadku minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, ako vedúci ústredného orgánu štátnej správy. 

Dňa 24.02.2015 bol ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky doručený list primátora města Liptovský Mikuláš, v ktorom sa uvádza, že na 
základe vykonanej kontroly apredloženej správy o jej výsledku bolo zistené, že návrhová 
komisia nepředložila (z dóvodu nevyzvania predsedajúcim městského zastupitePstva) na 
hlasovanie návrh samotného všeobecne závazného nariadenia č. 7/2013/VZN (ďalej len 
„VZN"), ktorým sa vyhlašuj ú závazné časti územného plánu města Liptovský Mikuláš -
změny a doplňky č. 2, a preto Městské zastupitePstvo o takomto VZN nehlasovalo. 

Oznámením ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
č. 08999/2015/D220-SLP/13490-M zo dňa 12.03.2015 bola podPa § 49 ods. 2 správného 
poriadku predížená lehota na rozhodnutie o rozkladoch odvolatePov o 60 dní odo dňa 
uplynutia 60-dňovej lehoty na rozhodnutie, z dóvodu, že dňa 24.02.2015 bol na ministerstvo 
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doručený list primátora města Liptovský Mikuláš, obsahujúci nové skutečnosti 
k předmětnému správnému konaniu. 

Ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky boli v 
dňoch 25.03.2015, 26.03.2015, 07.04.2015 a 20.04.2015 doručené aj písomné vyjadrenia od 
Petičného výboru občanov Liptovskej Ondrašovej, Aleny Fiačanovej, Lidická 3122, 031 05 
Liptovský Mikuláš, Marty Majsniarovej, Ráztocká č. 14/15, 031 05 Liptovský Mikuláš, 
Romana Běhala, RoFnícka č. 7, 031 05 Liptovský Mikuláš aLívie Spilej, Podtatranského 
1044/4, 031 05 Liptovský Mikuláš, ktorí zhodne trvajú na platnosti normy č. 7/2013/VZN, 
ktorým sa vyhlašuj ú závazné časti územného plánu města Liptovský Mikuláš - změny 
a doplňky č. 2 a nesúhlasia so stanoviskom nového vedenia města Liptovský Mikuláš, ako aj s 
komerčnými záujmami odvolateFa. 

Ako dóvod nezákonnosti napadnutého rozhodnutia ministerstva odvolatel' uvádza: 

1. Odvolatel' nesúhlasí stvrdením, uvedeným v odóvodnení rozhodnutia ministerstva, 
ktoré uvádza, že: „v odóvodnení napadnutého rozhodnutia OÚ Žilina nie je uvedené 
žiadne konkrétné ustanovenie příslušného hmotnoprávneho předpisu, ktorého 
porušenia by sa stavebný úrad mal vydáním rozhodnutia v danej veci dopustit'", 
nakol'ko podl'a názoru odvolateFa sú v odóvodnení rozhodnutia OÚ Žilina uvedené 
ustanovenia: § 3 ods. 1, § 46 a § 47 ods. 3 správného poriadku, ktorých porušení sa 
mal stavebný úrad v predmetnom územnom konaní, ako aj následným vydáním svojho 
rozhodnutia o umiestnení stavby, dopustit'. 

K námietke č. 1 uvádzam: 

S námietkou odvolateFa nesúhlasím. OdvolateFom vyměňované ustanovenia uplatněné 
v odóvodnení rozhodnutia OÚ Žilina sú ustanoveniami len správného poriadku ako 
všeobecného procesnoprávneho předpisu v oblasti výkonu verejnej správy bez vazby na 
konkrétné ustanovenia příslušných osobitných predpisov hmotnoprávneho charakteru. 
V danom konkrétnom případe z obsahu odóvodnenia rozhodnutia OÚ Žilina nevyplývá 
porušenie žiadneho konkrétného ustanovenia příslušného osobitného předpisu (t.j. stavebného 
zákona ako príslušnej hmotnoprávnej normy) v konaní a rozhodovaní stavebného úřadu. OÚ 
Žilina zrušil prvostupňové rozhodnutie stavebného úřadu avec vrátil na nové prejednanie 
a rozhodnutie za účelom odstránenia procesných pochybení bez toho, aby špecifikoval, aké 
úkony je potřebné v novom konaní vykonat'. Na základe uvedeného z rozhodnutia OÚ Žilina 
nie je zřejmé, ako má prvostupňový orgán vo veci ďalej pokračovat' a aké konkrétné 
nedostatky má vlastně v novom konaní odstrániť. Súhlasím s konštatovaním ministerstva, že 
predmetné odóvodnenie je nenáležité a zmátočné, na základe zistenia ktorého ministerstvo 
trvá na názore, že je možné považovat' rozhodnutie OÚ Žilina až za nepreskúmateFné. Všetky 
právně úvahy OÚ Žilina tvoriace obsah odóvodnenia jeho rozhodnutia nie sú založené na 
žiadnom konkrétnom hmotnoprávnom ustanovení, ostávajú len vo všeobecnej rovině 
procesných ustanovení správného poriadku. Právny názor OÚ Žilina smeruje dokonca 
k úplnej negácii § 27 ods. 6 stavebného zákona vo vazbě na § 37 ods. 1 stavebného zákona 
s cieFom, že citované ustanovenia stavebného zákona v prípadoch, keď došlo k zmene 
územného plánu v priebehu územného konania, nebudú rešpektovať. 

PodFa § 27 ods. 6 stavebného zákona je schválená územnoplánovacia dokumentácia v 
určenom rozsahu závazným alebo směrným podkladom na vypracovanie a schvaFovanie 
ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie 
dokumentácie stavieb. 
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Podl'a § 37 ods. 1 stavebného zákona sú podkladom pre vydanie územného 
rozhodnutia územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce 
alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie 
podklady podl'a § 3 a ostatné existuj úce podklady podl'a § 7a; inak stavebný úrad obstará v 
rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najma skutočnosti 
získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní. 

2. Odvolatel' ďalej namieta aj porušenie § 14 správného poriadku zo strany stavebného 
úřadu v súvislosti s příslušným procesným rozhodnutím, vydaným stavebným úradom 
v priebehu meritórneho konania v predmete veci, týkajúcim sa otázky priznania, resp. 
nepriznania štatútu účastníka konania Milošovi Spilému, bytom Podtatranského 4, 031 
01 Liptovský Mikuláš. Na základe uvedeného odvolatel' tvrdí, že argumentácia 
ministerstva v tom, že OU Žilina neuviedol vo svojom rozhodnutí žiadne konkrétné 
ustanovenie hmotnoprávneho předpisu neobstojí. Odvolatel' súčasne zastáva názor, že 
neobstojí ďalej tvrdenie, že OU Žilina ako inštančne nadriadený a odvolací orgán mal 
ihned' uplatnit' abstrakciu kompetencie aprebrať vec a v jej merite rozhodnúť 
namiesto prvostupňového orgánu. Odvolatel' súčasne zastáva názor, že neobstojí 
tvrdenie uvedené v odóvodnení rozhodnutia ministerstva, že OÚ Žilina ako inštančne 
nadriadený a odvolací orgán mal ihned' uplatnit' abstrakciu kompetencie a prebrať vec 
a v jej merite a rozhodnúť namiesto prvostupňového orgánu." 

K námietke č. 2 uvádzam: 

Jednoznačné súhlasím s tvrdením ministerstva, že v danom případe sa jedná o 
právoplatné ukončené procesné konanie příslušným procesným rozhodnutím, ktoré prebehlo 
v rámci meritórneho konania a z uvedeného dóvodu nemá vplyv na rozhodovanie vo veci 
samej. Uvedenú námietku preto považuj em za bezpredmetnú, netýkajúcu sa priamo podstaty 
veci a navýše aj nepresnú, pretože správný poriadok nepozná inštitút „abstrakcie 
kompetencie". Odvolatel' nesprávné interpretoval vyjadrenie ministerstva v 
odóvodnení rozhodnutia, v ktorom je uvedené: „...za účelom riešenia nečinnosti v správnom 
konaní zakotvil zákonodarca (okrem 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, 
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." Z tejto časti odóvodnenia 
rozhodnutia ministerstva vyplývá, že sa to týkalo iba možnosti prebratia oprávnenia 
rozhodnúť v merite veci namiesto prvostupňového správného orgánu. Na základe vyššie 
uvedených skutočnosti považuj em námietku odvolatePa za neopodstatnenú. 

3. Odvolatel' považuje výroky ministerstva, uvedené v odóvodnení rozkladom 
napadnutého rozhodnutia v súvislosti s problematikou metodických usměrnění za 
protirečivé, nakoPko podťa odvolatePa v úvodnej časti tohto názoru na jednej straně 
uvádza obligatórnosť plynúcu pre ministerstvo metodicky usměrňovat' činnost' 
stavebných úradov podťa stavebného zákona, na druhej straně však ministerstvo 
připomíná, že právna zodpovědnost' za zákonnost' konania je na příslušných 
správných orgánoch. 
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K námietke č. 3 uvádzam: 

S námietkou odvolatefa nesúhlasím. Uvedená námietka má účelový charakter, a preto 
v súvislosti s uvedeným len dodávám, že daná problematika bola riešená v odóvodnení 
rozhodnutia ministerstva, najma z toho dóvodu, aby bol vyvrátený nesprávný právny názor 
OÚ Žilina uvedený v jeho rozhodnutí, podPa ktorého: „Stavebný úrad nepostupoval správné, 
keď pri rozhodovaní o návrhu prihliadal na usmernenie ministerstva." Uvedený výrok totiž 
vplnej miere nielen že bagatelizuje akýkofvek význam vydávania metodických usměrnění 
ústrednými orgánmi štátnej správy vo všeobecnosti, ale dokonca ich použitie ako podklad 
v súvislosti s rozhodovacou činnosťou podriadených orgánov štátnej správy považuje OÚ 
Žilina za nesprávný právny akt. Uvedeným právnym názorom OÚ Žilina neguje samotnú 
podstatu a účel § 2 písm. b) bod 6 zákona č. 608/2003 Z. z. , podPa ktorého do posobnosti 
ministerstva na úseku stavebného poriadku, čo je přeneseným výkonom štátnej správy, patří 
metodicky usměrňovat' činnost' okresných úradov v sídle krajov, stavebného úřadu 
a Slovenskej stavebnej inšpekcie. 

4. Odvolatel' súčasne namieta voči postupu města Liptovský Mikuláš pri schvaPovaní 
územnoplánovacej dokumentácie města Liptovský Mikuláš - konkrétné „Změny 
a doplňky č. 2" a vyhlašovaní jej závazných častí všeobecne závazným nariadením. 
Odvolatel' považuje konanie ministerstva a krajského prokurátora za konanie 
zamerané vedome proti OÚ Žilina v danej veci a spochybňuje profesionalitu orgánov 
prokuratúry v porovnaní s praktickými skúsenosťami OÚ Žilina. 

K námietke č. 4 uvádzam: 

V § 37 ods. 1 stavebného zákona je jednoznačné ustanovené, že podkladom pre 
vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Z předmětného ustanovenia 
v y p l ý v á  v z á j o m n á  v a z b a  s l o v n ý c h  s p o j e n í  „ ú z e m n é  r o z h o d n u t i e "  a  „ ú z e m n ý  p l á n "  a n i e  
„územné rozhodnutie" a „územný plán v čase platnosti podania návrhu ". Právna úvaha, či má 
rozhodnutie vo všeobecnosti vychádzať z platných právnych predpisov, nadobúda 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, podfa ktorej 
správný orgán rozhoduje, a ak přechodné ustanovenia neustánovujú inak, je správný orgán 
povinný v konaní túto změnu aplikovat'. 

V danom konkrétnom případe ide o konanie začaté pred 05.10.2013 podfa v tom čase 
platného územného plánu města Liptovský Mikuláš a neukončené do dňa účinnosti závazných 
častí jeho Zmien a doplnkov č. 2 vyhlášených všeobecne závazným nariadením (ďalej len 
„VZN") č. 7/2013. Z uvedeného vyplývá, že vo veci nebolo právoplatné rozhodnuté a v tomto 
případe neboli právoplatným rozhodnutím založené, teda 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 odvolatefa ako navrhovatefa, ale iba do jeho 
podnikatelských zámerov, ktoré vychádzali z dispozícií póvodného územného plánu, čo však 
nezakládá porušenie jeho práv. Z § 37 ods. 1 stavebného zákona vyplývá, že stavebný úrad 
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vúzemnom konaní posudzuje navrhovanú stavbu a jej súlad súzemným plánom obce alebo 
zóny platným v čase vydávania územného rozhodnutia. 

K tvrdeniu odvolatePa a OÚ Žilina 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 súčinnosťou dňom 05.10.2013 bolo 
zo strany města Liptovský Mikuláš účelové a nepřípustné, ministerstvo uvádza, že OÚ Žilina 
nie je zo zákona oprávněný posudzovať zákonnost' postupu obce (města) pri schvaPovaní 
územnoplánovacej dokumentácie a vyhlasovania jej závazných častí všeobecne závazným 
nariadením, tak ako ani nemá zo zákona právomoc posudzovať obsah týchto dokumentov 
z hPadiska ich súladu so zákonom. 

Věcná příslušnost' na preskúmanie VZN obcí a samosprávných krajov je podPa 
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 podat' 
žalobu na samosprávné celky. Z uvedeného tvrdenia OÚ Žilina 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 Slovenskej republiky (štvrtá hlava - „Územná samospráva"), podPa principu ktorého 
každý subjekt má právo na spravovanie svojich vecí vlastným spósobom za předpokladu, že 
neporušuje pri tom záujem spoločnosti. OÚ Žilina na základe vyššie uvedeného konal 
aposudzoval súvislosti týkajúce sa schvafovania změny územného plánu města Liptovský 
Mikuláš mimo rozsah kompetenci! taxativně stanovených příslušnými právnymi predpismi. 

V čase pred schválením územného plánu města Liptovský Mikuláš - Změny a doplňky 
č. 2, ktorého závazná časť bola vyhlášená formou VZN č. 7/2013 súčinnosťou dňom 
05.10.2013, bolo predmetné územie, na ktorom bolo navrhované umiestnenie stavby „Civilné 
letisko - heliport", podfa územného plánu města Liptovský Mikuláš, schváleného uznesením 
městského zastupitelstva Liptovský Mikuláš č. 115/2010 dňa 16.12.2010, a ktorého závazná 
časť bola vyhlášená VZN města Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN dňa 16.12.2010 
súčinnosťou dňom 01.01.2011, definované ako „zmiešané územie s převahou občianskej 
vybavenosti" 

Nie je možné jednoznačné potvrdit', či bolo možné pred prijatím „Zmien a doplnkov č. 
2" k územnému plánu města Liptovský Mikuláš povolit' umiestnenie stavby „Civilné letisko -
heliport", pretože umiestnenie by muselo byť predmetom územného konania, v ktorom by 
stavebný úrad skúmal, či sú splněné podmienky pre umiestnenie, najma či funkčné vvužitie 
svoiimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, 
exhaláty,...) by nenarúšalo charakter prostredia a neprimerane nelimitovalo možnosti využitia 
prifahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti. Z hfadiska 
územnoplánovacej dokumentácie je funkčné využitie předmětného územia podstatné, pričom 
index zastavanosti nepředstavuje v tomto případe dóležitejší problém. 

K námietkam, týkajúcim sa spochybňovania platnosti VZN č. 7/2013/VZN, ktorým sa 
vyhlasujú závazné časti územného plánu města Liptovský Mikuláš - změny a doplňky č. 2 
uvádzam, že aj v tomto případe platí princip prezumpcie správnosti správných aktov a z tohto 
dóvodu nemóže správný orgán rozhodovat' inak, ako na základe platnej územnoplánovacej 
dokumentácie. Příslušná kontrola, ktorá preverovala proces schvafovania predmetnej VZN na 
mestskom zastupitefstve města Liptovský Mikuláš nemóže a nie je kompetentná určiť 
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platnost', alebo neplatnost' VZN č. 7/2013/VZN, ktorým sa vyhlasujú závazné časti územného 
plánu města Liptovský Mikuláš - změny a doplňky č. 2. 

Súčasne súhlasím aj s tvrdením ministerstva, že ministerstvu zo zákona nevyplývá 
pravomoc a ani povinnost' skúmať a následne v rámci rozhodovacieho procesu aj vziať do 
úvahy úmysel, alebo ciel', z dóvodu ktorého zo zákona příslušné orgány obce (města) schválili 
změnu územného plánu tejto obce (města), aj ked' účinnost' takejto změny nastala v dobe 
právě prebiehajúcich územných konaní. Na základe vyššie uvedených skutečností považujem 
námietku odvolatďa za neopodstatněná. 

V súvislosti s pochybnosťou odvolatel'a o nepredpojatosti ministerstva v danej veci, 
uvádzam, že nie je preukázané a zo spisového materiálu nevyplývá, že zaměstnanci tohto 
správného orgánu majů nějaký vzťah kúčastníkom předmětného konania, k ich zástupcom, 
ani k predstavitďom města Liptovský Mikuláš a ani k zamestnancom OÚ Žilina, ktorý by 
mohol byť dóvodom pre ich vylúčenie z prejednávania a rozhodovania v danej veci. Podia 
§ 10 správného poriadku účastník konania oznámi správnému orgánu skutočnosti 
nasvědčuj úce vylúčenie zamestnanca správného orgánu, len čo sa o nich dozvie. Takéto 
oznámenie musí byť dostatečné konkrétné, nestačí uviesť len napr. odkaz na příslušné 
ustanovenie správného poriadku alebo len všeobecná námietku o předpojatosti, vyžaduje sa 
podrobnejšie zdóvodnenie auvedenie skutečností nasvědčuj úcich vylúčeniu. Žiadne 
oznámenie splňajúce tieto podmienky však vyjadrenie odvolatelů neobsahovalo. 

OÚ Žilina je povinný v odvolacom konaní sa vecou nanovo zaoberať, rozhodnúť 
o odvolaní odvolatďa voči rozhodnutiu stavebného úřadu a vydat' rozhodnutie v súlade so 
zákonom. 

Vzhladom na uvedené skutočnosti bolo potřebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie je podia § 61 ods. 2 správného poriadku konečné a nie je možné sa 
proti nemu odvolat'. 

Toto rozhodnutie je preskúmatelné súdom. 

P o u č e n i e : 

V Bratislavě dňa 0 4. 06, 2015 

jan rociateK 

minister dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoj a 
Slovenskej republiky 
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Doručí sa: 
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 kraj a, 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, Rol'nícka č. 442/7, 031 05 Liptovský Mikuláš 
16. Ing. Marie Michálková, Rofnícka č. 45, 031 05 Liptovský Mikuláš 
17. Krajská prokuratúra Žilina, Moyzesova 20, 011 04 Žilina (k č. Kd 244/14/5500-9) 
18. toto rozhodnutie bude doručené aj veřejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli ministerstva, Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude 
zverejnené na webovom sídle ministerstva v časti „Veřejné vyhlášky" 

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

Žilina - spolu so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho 
úřadu po dobu 15 dní a po uplynutí tejto lehoty s vyznačením dňa vyvesenia 
a zvesenia o zaslanie tunajšiemu úřadu 

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

3. Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, 812 85 Bratislava (kč. Kd 244/14/5500-9 
Kraj skej prokuratúry Žilina) 

4. Ministerstvo, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, odbor 
štátnej stavebnej správy 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia ministra: 

Dátum vyvesenia : 
- 8 -06- 2015 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

831 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Dátum zvesenia: 

2 3 -06- 2015 

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

831 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
0 - 1  

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky 


