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Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len „OÚ Žilina — OVBP“)
podľa 4 písm. b) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poňadok abývanie ao zmene adoplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný
zákon“) 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 2013/0l684-OO8Le 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, 1061/1 KN-C
(765/2 KN-E), takto

rozhodol:

podľa ust. 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poňadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len ‚Správny poriadok“) odvolanie účastníka konania E L A N spol.
s r.o., ICO: 31 561 276, so sídlom Brezovička Č. 128, 082 74 Brezovička

Z a m i e t a

a rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš pod Č.: ÚRaSP 2013/01684-OO8Le zo dňa 30.01.2014

pot v r d zuje.

Odóvodnenie

OÚ Žilina — OVBP rozhodnutím pod čs.: 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 príslušného stavebného úradu (d‘alej len „Stavebný úrad“) pod Č.: URaSP 2013/01684-
OO8Le zo dňa 30.01.2014. Citovaným rozhodnutím Stavebný úrad navrhovatefovi E L A N spol.
s r.o.. ICO: 31 561 276, toho času so sídlom 1. mája Č. 35/lIS. 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej
len .,Odvolateľ“) zamietol 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, 1061/1 KN-C (765/2 KN-E).

Proti yššie citovanému roZhodnutiu OÚ Žilina — OVBP bol podaný Krajskou
prokuratúrou Zilina. So sídlom Moyzesova č. 20. 011 04 Zilina protest prokurátora pod Č.: Kd
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244/14/5500 - 9 zo dňa 14.10.20 14 (ďalej len „Protest“) s tým, aby predmetné rozhodnutie bob
zrušené z důvodov uvedených v tomto Proteste.

Nakol‘ko po preskúmaní důvodov pre podanie Protestu OÚ Žilina — OVBP nemal za
dövodné tomuto vyhoviet‘, postúpil ho v zmysle 26 ods. 3 zákona Č. 153/2001 o prokuratůre
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/68334ĺPek zo
dňa 26.11.2014 vyhovelo podanému Protestu a zrušilo Protestom napadnuté rozhodnutie OU
Zilina — OVBP pod Č.s.: OU-ZA-OVBP2-2014/01 1285/Pál Zo dňa 10.06.2014.

Proti takto vydanému rozhodnutiu bol Odvolateľom podaný rozklad, o ktorom následne
rozhodol minister DVRR SR rozhodnutím ministra pod Č.: 08999/2015/D220-SLP/8571-M zo
dňa 04.06.2015 tak, že podaný rozklad zamietol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa
23 .06.20 15.

Oú Žilina — OVBP prípisom pod Č.: OU-ZA-OVBP2-2015/002798-5/Pál predložil
kornpletný administratívny spis (prvostupňový ako aj druhostupňový) súvisiaci s rozhodnutím
OV Zilina — OVBP pod č.s.: OU-ZA-OVBP2-2014/01 1285/Pál zo dňa 10.06.2014, Generálnej
prokuratúre Slovenskej republiky, a to z důvodu preskúmania podnetu podaného Odvolateľom.

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/204/2015, kam bol žalobný návrh Odvolateľa vzastúpení JUDr. Pavlom Dlhopolčekom,
advokátom, 50 sídlom 013 23 Višňové Č. 53 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministra
DVRR SR pod Č.: 08999/2015/D220-SLP/8571-M zo dňa 04.06.2015, právoplatného dňa
23.06.2015, na základe príslušnosti postúpený zNajvyššieho súdu Slovenskej republiky,
vyhodnotil ako predbežnú otázku a prekážku v pokračovaní v novom odvolacom konaní.

OÚ Žilina — OVBP vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odvolacie konanie
rozhodnutím pod Č.: OV-ZA-OVBP2-201 5/002798-8/Pál zo dňa 23.11.2015 prenišil s tým, 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.

Dňa 30.03.2017 Odvolatef doručil 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 boba žaloba Odvolatefa odmietnutá. Na základe toho Odvolateľ žiadal,
aby OV Zilina — OVBP pokračoval v odvolacom konaní. Odvolatel‘ súčasne oznámil zmenu
svojho sídla na: Brezovička 128, 082 74 BrezoviČka.

Nakoľko pominula prekážka prerušenia odvolacieho konania a OÚ Žilina — OVBP bol
povinný pokračovať v odvolacom konaní v zmysle právneho názoru vysloveného vo vyššie
citovanom rozhodnutí Ministerstva.

Nakoľko Slovenská pošta, a.s., SO sídbom Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
nedoručila OU Zilina — OVBP kompletný správny spis (prvostupňový ako aj druhostupňový)
súvisiaci sjeho rozhodnutím pod Č.s.: OU-ZA-OVBP2-2014/011285/Pál zo dňa 10.06.2014,
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ktorý bol zapožičaný Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky z dövodu preskúmania
podnetu podaného Odvolateľom, OV Zilina — OVBP vyzval prípisom pod Č.: OU-ZA-OVBP2-
2017/005468-1/Pál 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 letisko — heliport“, na pozernkoch 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 sana ust. 17 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
410/2015 Z.z. o podrobnostiacb výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe
spisu, ked‘poškodený, zničený alebo stratený spis možno na žiadost‘príslušného orgánu verejnej
moci alebo z dóvodu vlastneJ potreby póvodcu nahradit‘ rekonštrukciou spisu, ktorá sa vykoná
podl‘a evidencie spisov. OU Zilina — OVBP stanovil mestu Liptovský Mikuláš na vykonanie
rekonštrukcie spisu lehotu 60 dní odo dňa doruČenia výzvy s tým, že po jej vykonaní ho má
následné predložit‘ k druhostupňovému prejednaniu a rozhodnutiu v zmysle ust. 57 ods. 2
Správneho poňadku, nakoľko správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, ho predloží
spolu so spisovým matedálom odvolaciemu orgánu.

OV Zilina — OVBP vzhľadom na to, že došlo k strate správneho spisu aje potrebné
vykonať jeho rekonštrukciu, odvolacie konanie rozhodnutím pod č.s.: OU-ZA-OVBP2-
2017/005468-2/Pál zo dňa 05.04.2017 prerušil stým, že v odvolacom konaní bude OU Zilina —

OVBP pokraČovať len čo pominů prekážky, pre ktoré bob konanie prerušené.

Mesto Lipovský Mikuláš požiadalo žiadosfou pod Č.: MsÚ/ÚRaSP/l 6/06610/KSu zo dňa
02.06.2017 o predlženie lehoty 60-dňovej lehoty na predloženie zrekonštruovaného
prvostupňového správneho spisu z dóvodu, že mesto Liptovský Mikuláš vyzvalo dotknuté
orgány štátnej správy, organizácie a dotknutých účastníkov územného konania na súčinnosť pri
uskutočňovaní rekonštrukcie spisu, avšak k žiadosti sa vyjadrila len časť oslovených.

‚ OÚ Žilina — OVBP žiadosti mesta Liptovský Mikuláš o predÍženie lehoty vyhovel a túto
predlžil o ďalších 60 dní. tj. do 10.08.2017.

Mesto Liptovský Mikuláš predložilo prípisom pod Č.: MsÚ/ÚRaSP 2016/01603/MUD zo
dňa 31.07.2017, doručeným OU Žilina — OVBP dňa 07.08.2017, zrekonštruovaný prvostupňový
správny spis, avšak nie v jeho úplnom rozsahu.

Na základe toho OÚ Žilina — OVBP mohol pristúpiť k opátovnému preskúmaniu
rozhodnutia Stavebného úradu pod pod Č.: URaSP 2013/0l684-OO8Le zo dňa 30.01.2014, proti
ktorému podal Odvolateľ dňa 21.02.2014 pisomné odvolanie. v ktorom uviedol:

Rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Ziline pod č.s.: A/20 12/00286/KSU
ZilinaJPál zo dňa 02.02.2012 bob zrušené rozhodnutie Stavebného úradu pod Č.: URaSP
20H/01584-OO8Le zo dňa 16.09.2011. ktorým bol zamietnutý návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby: „Civilné letisko - heliport“, v k.ú.: Liptovská Ondrašová, na
pozemkoch parc. Č.1061/485. 1061/1 KN-C (765/2, 510/2 KN-E) a vec vrátil I. stupňovému
orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Svoje rozhodnutie dostatočne odvolací orgán
zdóvodnil a zároveň poukázal na to, Čo je potrebné v novom konaní urobit‘ a doplniť, taktiež
prvostupňovému orgánu vytkol nedostatky, ktorých sa v konaní dopustil a nariadil ich odstrániť
s poukázaním na niektoré konkrétne kroky, ktoré má v konaní urobiť. Okrem mého odvolací
orgán poukázal vo svojom rozhodnutí napríkbad aj na tú skutočnosť, aby Utvar hlavného
architekta nevydával stanoviská pre konania podľa Stavebného zákona, na ktoré nie je oprávnený
a ukladal v nich pre navrhovateľa podmienky, alebo podmieňoval svoj súhlas schválením zmien
a doplnkov územného plánu.

Dalej bob odvolacím orgánom vytknuté Stavebnému úradu závažné pochybenie
spočívajúce v tom, že tento neodóvodnil dostatoČne svoje rozhodnutie, spochybnil účastníkov
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konania tým, že sa nezaoberal dostatočne najmä v pripomienkovom konaní zo strany
jednotlivých občanov, či naozaj majú postavenie účastníka konania, tj. ich prípustnosf.
neskúmal dadne okruh účastníkov konania - a ině skutočnosti uvedené v rozhodnutí.

Odvolateľ poukázal na ust. * 59 ods. 3 Správneho poriadku, keď správny orgán je
právnym názorom odvolaeieho orgánu viazaný“. Podl‘a jeho názoru nepostupoval Stavebný úrad
v novom konaní v procesnom postupe tak, ako mu to ukladá zákon. Opátovne sa dopustil
vážnych procesno-právnych chýb a porušení, keďže v konaní nekonal vůbec ústretovo,
nedodržiaval zákonné lehoty, ale úmyselne robil prieťahy v konaní dovtedy, kým si nezabezpečil
spracovanie a schválenie zmien a doplnkov územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v zmysle
predstáv a mimoriadnej aktivity samotného primátora mesta, ktorý účelovo konal tak, aby
navrhovaný heliport bol z územného plánu vyškrtnutý.

Odvolateľ ďalej poukázal na skutočnost‘, ktorú stále považuje za najdůležitejšiu ato, že
v póvodnom súhlasnom stanovisku mesta Liptovský Mikuláš zo dňao8.02.201 I sa výslovne
uvádza, že „navrhované funkčné využitie je v súlade s platným Uzemným plánom Mesta
Liptovský Mikuláš“. Na tento súlad poukázal aj Krajský stavebný úrad v Ziline vo svojom
rozhodnutí. Nebol důvod ani na zmenu záväzného stanoviska mesta č. UHA-201 1/02594-03-Bc
zo dňa 26.7.2011 aKrajský stavebný úrad v Žiline taktiež potvrdil skutočnosť, že problematika
vzletových a pňbližovacích rovín nie je dóvodom na zamietnutie návrhu na vydanie územného
rozhodnutia.

Ako jeden z dóvodov na zamietnutie predmetného územného rozhodnutia Stavebný úrad
uviedol, že „nebol splnený závčzný regulatív, koejicient zastavanosti (index 1astavanosti 30%
a možnost‘ výšky zástavby do 5 nadzemných podlaží) vrh l‘adom na vlastníetvo pozemku číslo KW-
E 525/2, lebo predmetný pozemok dodnes nieje vlastních‘om Ing. Cyrila Fogaša“. Toto tvrdenie
nie je podľa Odvolatel‘a pravdivé. Odvolateľ argumentuje aj tým, že navrhovaný zámer nie je
situovaný na týchto pozemkoch a aj keby v následných konaniach obmedzil výšku zástavby,
obmedzenie by sa týkalo plůch, ktoré by boli jeho vlastníctvom. čiže by nedochádzalo
k obmedzeniam mých. Tento důvod Stavebného úradu je podľa Odvolateľa iba zámienka.
Okrem toho na predmetný pozemok číslo KN-E 525/2 bob dňa 04.09.20 13 aje dodnes zriadené
záložné právo v prospech Ing. Cyrila Fogaša, bytom Vitálišovce 902, Liptovský Mikuláš a toho
času prebieha prevod obchodných podiebov spoločnosti TATRA SPC4. s.r.o.. 50 sídlom 1.mája
1960/54, Liptovský Mikuláš, o čom ako důkaz priložil výpis z listu vlastníctva č.833 zo dňa
10.02.2014 a Kópiu zmluvy o prevode časti obchodného podielu spoločnosti TATRA SPC4,
s.r.o., so sídlom 1.mája 1960/54, Liptovský Mikuláš zo dňa 16.09.2013. Taktiež v tejto súvislosti
chce Odvolatef podothúť, že o tomto důvode zamietnutia predmetného územného rozhodnutia
sa dozvedel prvý krát až z Rozhodnutia Stavebného úradu pod č.: URaSP 2013/01684-OO8Le zo
dňa 30.01.2014 a aj napdek jeho mnohonásobným návštevám na Stavebnom úrade sa ho na tuto
skutočnosť zamestnankyne Stavebného úradu pani Letavajová a aj vedúca pani Vinčúrová nikdy
nepýtali a nepožadovali vysvetlenie k tejto skutočnosti. aj ked‘ sa stále pýtal, či nie je treba pre
Stavebný úrad zjeho strany doplniť, doložiť, alebo vysvetliť nejaké skutočnosti (Odvolatel‘
poukazuje tým na úradné záznamy zjeho návštevy na Stavebnom úrade v dňoch 2.10.2013,
7.10.2013). Stavebný úrad vo svojom liste čislo 20l3/057l7Le zo dňa 5.11.2013, ktorý
Odvolateľ priložil ako prílohu č. 11 odvolania, na predmetné otázky, či:
a) „Má od nás stavebný úrad mesta Liptovský Mi/udáš k dnešnému dím vše/Iry zákonom

stanovené doklady, vvjadrenia, stanoviska, posudky ýkresovú dokunzentáciu, mé písomností
a infbrmácie potrebné k žiadosti pre iydanie územného rozhodnutia pre projekt ‚Heliport
Liptovský Tnmovec““ odpovedal, že Stavebný úrad k dátumu 07.10.2013 nevyžadoval
doplnenie návrhu od navrhovateľa.

b) „Požat/z qe od nás ešte doplnit‘ stavebný úrad mesta Liptovský Mikuláš k dnešnému duu nejaké
zák-onom stanovené doklady, vvjadrenia, stanoviska, posudky výkresová dokumentáeiu, mé
písomností a mnformácie potrebné k žiadosti pre vvdanie čcemného rozhodnutia pre projekt
„Heliport Liptovský Trnovec?“ odpovedal, že Stavebný úrad k dátumu 07.10.2013
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nevyžadoval doplnenie návrhu od navrhovateľa.
Odvolateľ teda predpokladá, že ak by Stavebný úrad bol presvedčený o nutnosti tejto

požiadavky, mal možnost‘ už skór z tohto dóvodu prerušit‘ konanie a vyzvat‘ ho na doplnenie.
Takýto postup Stavebného úradu nie je ústretový voči občanom, vzbudzuje nedóveru
a spósobuje prieťahy, podľa názoru Odvolateľa úmyselné.

Odvolateľ vo svojom odvolaní poukázal aj na to, že od vrátenia veci odvolacím orgánom
na nové prejednanie a rozhodnutie, t.j. od 02.02.2012 do vydania zamietavého rozhodnutia
Stavebným úradom dňa 30.01.20 14 uplynuli skoro dva roky.

Odvolateľ v podanom odvolaní ďalej uviedol podrobne postupnosť konania Stavebného
úradu, ktoré následne zhrnul do nasledovných bodov:
1. Stavebný úrad od neho požadoval doplnenie dokladov k predmetnému konaniu na vydanie

územného rozhodnutia o umiestnení stavby civilné letisko — heliport svojim Rozhodnutím
číslo: URaSP 2013/01648-OO9Le zo dňa 16.07.2013. Stavebným úradom požadované a
zákonom stanovené doklady, vyjadrenia, stanoviska, posudky výkresovú dokumentáciu a mé
písomností bolí doplnené posledný krát dňa 23.08.2013.

2. Zároveň bob Okresným úradom Zilina, Odbor výstavby a bytovej politiky zistené, že:
a) Stavebný úrad konal nezákonne a nerešpektoval právny názor odvolacieho orgánu

vyjadrený vjeho rozhodnutí v predmetnej veci. keď sa opätovne obracal (opakovane) So
žiadost‘ou o vyjadrenie na Oddelenie útvaru hlavného architekta, aby posudzovalo
podklady, ktoré boli doplnené z jeho strany. Z jednotlivých odsekov ustanovenia * 37
Stavebného zákona jednoznačne vyplýva, že návrh na vydanie územného rozhodnutia
posudzuje výhradne stavebný úrad a to aj z pohľadu jeho súladu s územnoplánovacou
dokumentáciou a nie útvar hlavného architekta.

b) v predmetnom konaní na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby civilné
letisko — heliport neboli dodržané zákonné lehoty na vybavenie jeho podania a bob
zistené, že zo strany Stavebného úradu došlo k porušeniu ustanovenia 49 ods.2
Správneho poriadku, keď Stavebný úrad nerozhodol vo veci v zákoimej lehote 60 dní
a pred uplynutím tejto nepožiadal odvolací orgán o jej predlženie.
Zo správneho spisu ďalej vyplynulo, že Stavebný úrad si nesplnil ani povinnost‘ z toho
ustanovenia preůho vyplývajúcu, že ho ako účastníka konania (navrhovateľa)
neupovedomil o tom, že nebude rozhodnuté v zákonnej 60-dňovej lehote s uvedením
dövodov prečo sa tak nestane.

c) Dalej bob zistené. že predmetné konanie na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby civilné letisko — heliport ku dňu 22.9.1013 trvalo 114 dni a ku dňu 14.10.2013
trvalo 134 dní.

d) Stavebný úrad konal v rozpore so zákonom, keď Miloša Spilího na základe podania
písomných námietok zo dňa 09.09.20 13 za rekreačnú a chatovú oblasť Ráztoky,
doručených dňa 10.09.2013, bral ako účastníka konania do okamihu, keď ho odvolaním
napadnutým rozhodnutím z konania vylúčil. Miloš Spilí sám uviedol. že vystupuje ako
..zástupca rekreačnej a chatovej oblasti Ráztoky“. Avšak súčasťou tohto podania nebobo
splnomocnenie, že takéto podanie v mene rekreačnej a chatovej oblasti móže vykonať.
Splnomocnenie nepredložil ani na základe výzvy Stavebného úradu. Z uvedeného vyplýva,
že Stavebný úrad mal takéto podanie vyhodnotíť ako podanie neoprávnenou osobou ajeho
obsahom sa nemal ďalej zaoberať. Odvolaním napadnuté rozhodnutie nemabo byt‘
Stavebným úradom vóbec vydané a bob teda potrebné ho bez náhrady zrušiť.
(Rozhodnutie OU Žilina — OVBP č. OU-ZA-OVBP2/V!2014!OOl68IPál zo dňa
15.01.20 14).

Odvolateľ na záver svojho odvolania uviedol, že ak by Stavebný úrad bol dodržiaval
zákonom stanovené lehoty a vzhradom na to, že už dňa 23.08.2013 mal od neho všetky
požadované a zákonom stanovené doklady, vyjadrenia, stanoviska, posudky výkresovú
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dokumentáciu a keď bene do úvahy skutočnosť, že konanie na vydanie územného rozhodnutia
ku dňu 22.09.1013 trvalo 114 dni a ku dňu 14.10.2013 trvalo 134 dni, v tejto dobe bol ešte stále
platný póvodný územný plán mesta, tak preňho ku dňu 07.10.2013 neexistovali žiadne zákonné
prekážky preto, aby vo veci heliportu nemohol rozhodnúť. V pdpade neúspešnosti odvolacieho
konania tieto skutočnosti podľa jeho názoru móžu byť dóvodom sťažnosti pre porušenie zákona
prokuratúre, resp. aj dóvodom na preskúmanie správnosti rozhodnutia správneho orgánu súdom.

Vzhľadom na vyššie uvedené Odvolateľ žiada, aby Stavebný úrad, ak neprehodnotí svoje
rozhodnutie v jeho prospech v zmysle * 57 ods. I Správneho poriadku, podľa ods. 2 cit. zákona
predložil celú spisovú dokumentáciu odvolaciemu orgánu. Zároveň žiada odvolací orgán, aby
posúdil dövody odvolania, odvolanie preskúmal a aby rozhodol v súlade s príslušnými
ustanoveniami Stavebného zákona a aby dósledne preskúmal aj dodržiavanie lehót v zmysle
zákona o správnom konaní.

Podľa * 59 ods. I Správneho poňadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu: akje to neyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.

PodFa 59 ods. 3 Správneho poriadku odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vrtiti
správnemn orgánu, ktorý ho vydaL na nové prejednanie a rozhodnutie, pokial‘je to vhodnefie
najmä z dóvodov ;ýchlosti alebo hospodárnosti: správny orgánjeprávnyni názorom odvolacieho
orgánu viazaný.

OÚ Žilina — OVBP na základe predložených dokladov, preskúmal napadnuté rozhodnutie
v rozsahu ustanovenia 59 ods. I Správneho podadku, porovnal ho so všetkými platnými
predpismi všeobecne záväznými, ktoré bob potrebné v konaní aplikovať a nezistil dövody pre
jeho zrušenie.

Podľa * 37 ods. I Stavebného zákona podkladom pre iydanie územného rozhodnutia sú
územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny,
podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracovcmé územnoplánovacie podklady podia

3 a ostatné existujúce podklady podľa 7a: inak stavebný úrad obstará v rozsahu
nevyhnutnom na vydanie úzenzného rozhodnu/itt mé podklady, ncymd skutočnosti získané
vlas!ným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisl‘ovaní.

Podfa 37 ods. 2 Stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh
predovšetkým z hl‘adtvka starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v
území a jeho dósledkov: preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku J a
predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi. či vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnostmi pohybu. prípadne predpLvom. ktoré ustanovujú hygienické,
protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné
podmienky, podmienky ochrany prírodv, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany
poľnohospodárskeho póclneho /bndzt, lesného pódneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí
mým orgánom.

Podfa * 37 ods. 3 Stavebného zákona stavebný úrad v územnonz konaní zabezpečí
sianoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad ti posúdi vyjadrenia účastníkov a ich
námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienk-v, ktoré sú v rozpore so
schválenou územnoplánovacou dokwnentáciou.

Ako už bob uvedené vyššie, Ministerstvo vyhovelo svojim rozhodnutím pod Č.:
2555812014/B625-SV168334/Pek zo dňa 26.11.2014 podanému Protestu a zrušilo Protestom
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napadnuté rozhodnutie OÚ Žilina — OVBP pod č.s: OU-ZA-OVBP2-2014/01 1285/Pál zo dňa
10.06.2014. Na strane 7 rozhodnutia sa okrem mého uvádza, cit.‘ J v ust. ý 37 ods. Ž prvá

veta je jednoznačne ustanovené, že podkladotn pre vvdanie územného ro:hodnutia sá územné
plány obcí a zón. Z dikcie cit, vety cit. ustanovenia jednoznačne vyplýva vzájotnná včzba
slovných spojeni „ úzenzné rozhodnutie“ a „ územný plán a nic „ územné rozhodnutie“ a

úzenzný pláti v čase platnosti podania návrhu ‘. Prd viza úvaha, či má rozhodnutie vo
všeobecnosti vychádzat‘ z platných právnvch predpisov, nadobúda v odóvodnení okresného
úradu až špekulatívny charakter bez akejkol‘vek opory v zákone.

Spt-ávizy orgán je povinný v konaní aplikovat‘právne predpisv účinné v čase jeho konania
a rozhodovania, t. J. v prípade, že počas konania a rozhodovania správneho orgánu dójde k
pnjatiu zmetly právnej normy, podľa ktorej správny orgán rozhoduje, a ak prechodné
ustanovenia neustanovujú ina/c, je spt-ávily orgán povinný v konaní táto zmenu aplikovať

V danom konkrétnonz prípade ide o konanie začaté pt-cd 05.10.2013 podl‘a v tom čase
platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš a neukončené do dňa účinnosti závazných
častí jeho Znzien a doplnkov č. 2 vyhlásených VZN č. 7/2013. Z uvedeného yplýva, že vo veci
nebolo prdvoplatne rozhodnuté a v tomto prípade neboli právoplatným rozhodnutím založené
‘tzevznikU,) žiadne pt-ávile vzťahy, a pt-eto v týchto neukončených konaniach je správnv orgán
povinný aplikovat‘ v čase vydania rozhodnutia platná právnu not-mit, ktorou [‘ZN obcí vo
všeobecnosti nesporneje.

Zmenv a doplnlcv územného plánu mesta Liptovský Mikuláš schválené dňa 19.09.2013
pt-unesli určité zmetzv tých práv a povinností, ktoré vznikli za platnosti póvodného územného
plánu. Zmenami a dophzkami územného plánu, mesto ako orgán samosprávy, nevstúpilo do už
nadobudnutých práv navrhovateľa spoločnosti ELAN spoL s r. a, ale iba do jeho
podnikatervkých zámerov, ktoré vychádzali z dispozícií póvodného úzenzného plánu, čo však
nezakladá porušenie jeho práv. Vzmysle ý 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pt-e vvdanie
územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Z uvedeného yplýva, že stavebný úrad v
územnom konaní posudzuje navrhovaná stavbu a jej súlad s územným plánom obce alebo zóny
platným v čase vydávania územného rozhodnutia.“.

V rozhodnutí na strane 8 Ministerstvo ďalej uviedlo, cit.: „Okresný úrad je povinný
1‘ novotn odvolacom konaní sa vecou opätovne zaoberat nanovo vyhodnotit‘ súlad ‚zavrhovaného
umiestnenia prcdmetnej stavby s územným plá;zom mesta Liptovský Mikuláš a vydat‘ nové
rozhodnutie v súlade so zákononz. pričom je viazaný právnym názorom ministerstva vysloveným
v tomto rozhodnutí a/co prdvnym názorom nadriadeného spt-ávneho orgánu.“.

Stavebný úrad zamietol podaný návrh Odvolateľa na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby z důvodu, že tento je v rozpore s úzernnoplánovacou dokumentáciou platnou
v čase vydania rozhodnutia.

V čase podania návrhu Odvolateľom bol platný Uzemný plán mesta Liptovský Mikuláš,
ktorý bol schválený Uznesením Č. 115/20 10 Mestského zastupitefstva Liptovský Mikuláš dňa
16.12.2010 a ktorého záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením Č.
7/201 0/VZN.

Stavba heliportu, je navrhovaná v území. ktoré je záväznými regulatívmi ťunkčného
využitia územia definované ako „zmiešané územie s prevahou OV“. Maximálna výška zástavby
je 5 nadzemných podlaží a koeficient zastavanosti je určený 0,30.
Y charakteristike funkčného využitia územia podFa jednotlivých typov uvedenej v závüznej časti
UPN Mesta L. Mikuláš je „Zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti“ definované
nasledovne:
Funkčně využitie:
— Prevládajúce

Funkčně využitie formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení
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občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre
uspokojovanie širokej škály potrieb obyvatel‘ov i návštevníkov mesta
Najmä: administratíva, zadadenia obchodu celomestského i regionálneho významu, služieb,
kultúry, zábavy, zadadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia
školstva, zdravotníctva, soc. starostlivosti, zaňadenia zábavy,...

— Pdpustné
Funkčně využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci
charakter a kvalitu prostredia.
Najmä: bytové domy s polyfunkčným parterom, rodinné domy s integrovanými zariadeniami
OV v eXistujúcej zástavbe, vhodne začlenené do okolitého prostredia, rodinné domy
v eXistujúcej zástavbe (so zastúpenim rodinných domov) vhodne začlenené do okolitého
prostredia, bytové domy v eXistujúcej zástavbe (so zastúpením bytových domov) vhodne
začlenené do okolitého prostredia, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez
neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, zaňadenia pre šport a rekreáciu, služobné
byty v objektoch občianskej vybavenosti, areály obrany štátu, obslužné komunikácie.
zaňadenia verejnej dopravy bez nepdmeraných negatívnych dopadov na okolie, plochy a
objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špeciňcké
zadadenia dopravy lokálneho významu (heliport, zar. vodnej dopravy,...) — podmienené
preverením podrobnejšou dokumentáciou, zaňadenia technickej infiaštruktúry slúžiace pre
obsluhu územia, plochy upravenej zelene, CSPH ako súčast‘ objektov a areálov občianskej
vybavenosti,

— Neprípustné
Funkčně využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na
okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a nepňmerane limituje možnosti
využitia prirahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti.

V priebehu konania boli Mestským zastupiteľstvom Liptovský Mikuláš schválené Zmeny
a dopInky Č. 2 Uzemného plánu mesta Liptovský Mikuláš, ato Uznesením pod Č.: 75/20 13 zo
dňa 19.09.2013. Záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným naňadením Č. 7/2013/VZN
zo dňa 19.09.2013. Týmto boli okrem mého detnované aj prípustné, obmedzujúce alebo
vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plöch a intenzita ich využitia. Pre „Zzniešané
územie sprevahou občianskej vybcn‘enos/ř‘ sa z časti ..Prípustné“ vypustil text, ktorý znie:
„(‘heliport, ;ar. vodnej dopravy,...)“ a nahradil sa textom, ktorý znie: „okre,,, Izeliportzť‘ a za
slová ‚podmienené preverením podrobnejšou dokzune,ztáciozť‘ sa vložil text, ktorý znie:,,a
cit viron,nentáln on štúdion, ktorá bude zoh I‘adňo vat‘ „jelci, ázemnotech nické predpokhzdy, ale
aj prevádzko vé obmedzenia“.

Dalej, v v časti „Zásady a regulatívv verejného dopravné/zo územia“ sa vypustil text 11.
odrážky a nahradil sa odrážkami, ktoré znejú:
— umies/ni/‘ heliport na z‘ceiní mesta je možné len akje vyznačený v grafickej čas/i. vo výkrese č.

2 Kompkxný výkres priestorovélzo usporiadania afžmkčného vvztžitia úzenna s vyznačenou
:6vúznou časi‘ozt riešenia a VPS“, UPNnwsta Liptovský Mikuláš.

— rešpektovat‘ exis/ujúee heliporty na území mes/a.

OÚ Žilina — OVBP pristúpil k posúdeniu odvolania podaného Odvolatefom podľa vyššie
uvedeného právneho názoru Ministerstva. t.z. že návrh podaný Odvolateľom je potrebné
posudzovať podľa územného plánu mesta Liptovský Mikuláš platného v čase vydania
rozhodnutia, tak ako to posudzoval aj Stavebný úrad.

Vzhľadom na to, že Zmeny a dopInky Č. 2 Uzemného plánu mesta Liptovský Mikuláš,
ktoré ako bob uvedené vyššie, boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom
Mikuláši v pdebehu územného konania, ale pred vydanim odvolaním napadnutého rozhodnutia,
v prípustných podmienkach v jednotlivých plochách, a teda aj „Znnešanom území s prevahou
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občianskej vybavenosti“ v ktorej je stavba helipoiti navrhovaná, vylučuje umiestnenie heliportu,
a stavebný úrad v územnom konaní v prvom rade skúma súlad navrhovanej stavby s platným
územným plánom, ak ho má obec schválený (ust. * 37 ods. 1 Stavebného zákona), a v prípade,
že stavebný úrad po posúdení návrhu podľa odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo predložená
dokumentácia nie je v súlade s podkladmi podfa odseku 1, s predchádzajúcimi územnými
rozhodnutiami, so všeobecnými teclmickými požiadavkami alebo s predpismi uvedenými v
odseku 2, návrh zamietne (ust. * 37 ods. 4 Stavebného zákona), Stavebný úrad postupoval
v súlade s citovanými ustanoveniami Stavebného zákona a správne vyhodnotil nesúlad
navrhovanej stavby heliportu so Zmenami a doplnkami Č. 2 Uzemného plánu mesta Liptovský
Mikuláš. nakoFko ako vyplýva zjeho regulatívov, „heliport“ bol vvlúčený z prípustných
podmienok jednotlivých funkčných typov území definovaných v Uzemnom pláne mesta
Liptovský Mikuláš. ‚

K nepdmeranej dlžke územného konania zo strany Stavebného úradu, a to od podania
návrhu až po vydanie odvolanim napadnutého rozhodnutia. čo namietal Odvo]ateľ s tvrdenim,
že v prípade dodržania zákoimých lehöt na rozhodovanie by Stavebný úrad rozhodoval na
základe póvodne platného územného plánu, sa OV Zilina — OVBP odvoláva na právny názor
krajského prokurátora, s ktorÝm sa stotožnilo aj Ministerstvo vo svojom rozhodnutí, a to, cit:
„Právne predpisv nespájajú s dlžkou konania žiacine účinky z hľadiska vecného riešenia
problematiky.“. ‚

Vzhľadom na vvššie uvedené. OV Zilina — OVBP v celom rozsahu zamieta odvolanie
podané Odvolateľom ako nedóvodné. nakoľko nebola splnená základná podmienka vyplývajúca
z ustanovení Stavebného zákona v prípade územného konania, a to, že návrh musí byt‘ v súlade
s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. čo v tomto prípade návrh OdvolateFa
preukázateľne nie je.

PodFa 46 Správneho poriadku rozhodmuie musí byt‘ v súkzde so zákonní! a osžaínmi
právnyini predpismi, musí ho vydat‘ orgán na to prishišný. musí vvchád:at‘ zo spoľahlivo
zLrwiého stcn‘zi ved a musí obsahoval predpísané ‚záležitosti.

Podfa * 59 ods. 2 Správneho podadku ak sú pre to dóivdv. odvolací orgán ro:hodnuüe
:nzení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozlwdnutie potvrdí.

OÚ Žilina — OVBP po oboznámeni sa s dövodmi odvolania Odvolateľa, preskúmaním
odvolaním napadnutého rozhodnutia mesta Liptovský Mikuláš ajeho porovnanim splatnými
zákonmi a všeobecne záväznými predpismi, nezistil také porušenie vjeho konaní a rozhodnutí,
pre ktoré by bob odóvodnené preskúrnavané rozhodnutie zrušíť a preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučeni e

Proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa podľa 59 ods. 4 Správneho poriadku nemožno
odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom podl‘a príslušných ustanovení Správneho
súdneho poňadku.

ved‘k odboru
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Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou a musí byt‘ vnesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a na jeho webovom sídle, na úradnej tabuli OU Zilina —

OVBP a na webovom sídle Okresného úradu Zilina. Posledný deů tejto lehoty je dňom doručenia.
Mesto Liptovský M!kuláš bezodkladne oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto rozhodnutia
Okresnému úradu Zilina — odboru výstavby a bytovej politiky, so sidlom A. Kmeťa Č. 17, 010 01
Zilina.

Vyvesené od: 5 09 2017 Vyvesené do: 20 09 2017

Zvesené dňa: 20 -09- 2017 Pečiatka a podpis oprávrienej osoby
potvrdzujúccj vyvcsenie a zvesenie:

‘tL-STO uprovs :UL4Š
MEST<Ý Ú

Rozhodnutie sa doruci: Si 42 LiPTOXy ‘.:IKuLÁS
I. ELAN spol. s r.o., Brezovička Č. 128,08274 BrezoviČka,
2. Ing. Cyril Fogaš, Vitálišovce 902, 031 04 Liptovský Mikuláš,
3. Správa ciest Zilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 01001 Žilina,
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 Tmovec — starosta obce, Liptovský Tmovec 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 ŽP),
8. Ing. Ján Križka, Lidická Č. 187/7, 031 05 Liptovský Mikuláš,
9. Marta Majsniarová. Ráztocká Č. 14/lS, 031 05 Liptovský Mikuláš,
10. Alena Fiačanová. Lidická č. 3122, 031 05 Liptovský Mikuláš,
11. Miroslav Ferjanc, Hrdinov SNP Č. 1074/lB, 031 05 Liptovský Mikuláš,
12. Darina Hobereiterová. Lidická Č. 6,031 05 Liptovský Mikuláš,
13. Zelmira Trnovská, Ondrašovská Č. 613, 031 05 Liptovský Mikuláš,
14. Lívia Spilá, Podtatranského Č. 1044/4, 031 05 Liptovský Mikuláš,
15. Roman Běhal. RoI‘nícka Č. 442/7, 031 05 Liptovský Mikuláš,
16. Ing. Marie Michalková, Roľníckač. 45. 031 05 Liptovský Mikuláš,

Na vedomie:
17. Mesto Liptovský Mikuláš — primátor mesta,

Stúrova Č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
(+ jeden exemplár na zverejnenie na úradnej tabuli a webovom sídle mesta),

18. Mesto Liptovský Mikuláš — Odd. územného rozhodovania a stavebného poňadku,
Stúrovač. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,

do:
19. spis.
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