
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY

Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina

Číslo: OU-ZA-OVBP2-20 19/026017/Kod V Žiline dfia.O5.OY.2019
MESTSKY URAD

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

J 10-09-2019

U. žúti C. spi.u:

I‘rikby: Iri uje:

Rozhodnutie

Okresný úrad Žilina — odbor výstavby a bytovej politiky /d‘alej len OÚ Žilina/ ako
pdslušný odvolací orgán podľa 4 ods.l písrn.b/1. zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe

pre územně plánovanie, stavebný podadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších
predpisov o odvolaní účastníka správneho konania Miroslava Gajdoša, bytom Vladimira
Predmerského 2360/18 v Trenčíne - Zlatovce, podanom proti rozhodnutiu Obce Malé Borové
č.MsUJURaSP 2018/8641,2019/426-04/ZGu zo dňa 01.03.2019, ktorým v územnom konaní
podľa 39 a 39a stavebného zákona a 4 vyhl.č.453/2000 Z.z. rozhodla o umiesnení
stavby „Rekreačná chata“, vodovodná pňpojka a žumpa, ktorá sa bude nacbádzať na
pozemkoch parc.č.KN-C 934 /Kt‘J-E 7285 C KN/, KN-C 936 /KN-E 7284/, KN-C 937 /104-E
7283/a elektrická prípojka na pozemkoch parc.č.KN-C 934 /104-E 7285/, KN-C 1744/1 /KN
E 7501/, KN-C 1792/1 /KN-E 7176/2/ v k.ú.Borové a KN-C 11574/21, KN-C 11574/22
v k.ú.Chlebnice, takto

rozhodol:

Podl‘a ust. 59 ods.3 zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršíchzmien
a doplnkov /d‘alej len správny podadokl rozhodnutie Obce N‘lalé Borové č.MsU/URaSP
2018/8641,201 9/426-04/ZGu zo dňa 01.03.2019

zrušuje

a vec vracia 1.stupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Odóvodnenie:
Obec Malé Borové ako vecne prisLušný stavebný úrad /ďalej len stavebný úrad! určený

OV Žilina listom č.OVBP-2019/006878/ZUR-USU zo dňa 08.01.2019, na návrh Jaroslava
Muchu, bytom Osloboditeľov I / 1 v Olcnave podanom dňa 12.11.2018, o povolenie umiestniť
v ňom druhovo a funkčne nešpecifikovanú stavbu na pozemkoch parc.č.7284 a 7283 E KN
v katúzemí Malé Borové, úradným Listom č.MsU/URaSP 2018/08641-03/ZGu zo dňa
02.01.2019 oznámila podl‘a * 36 ods.4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým
orgánom začatie konania o umiestnení stavby a na prejednanie podkladov nariadila ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisfovaním na deň 31.01.2019. Oznámenie stavebný úrad
doručoval vlastnikom pozemkom pod navrhovanou stavbou a vlastníkom susediacich
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pozemkov a stavieb a ostatným bližšie nešpecifikovaným účastníkom konania formou
verejnej vyhlášky jeho vywesenim na úradnej tabuli obce v dfioch od 07.01.2019 do
23.01.2019 /deň domčenia 21.01.2019/.

Ustneho pojednávania dňa 31.01.2019 sa zúčastnil navrhovatel‘ Jaroslav Mucha a ďalší
účastník konania Miroslav Gajdoš, ktorý si pripornienky a námietky k podkladom
rozhodnutia uplatnil mimo zápisnice na samostatnom liste.

V námietkach a pňpomienkach /ich prijatie stavebný úrad vyznačil s dátumom
04.02.20 19/ Miroslav Gajdoš uviedol nasledovné /uvedené v celom znení/:

1. Namietam navrhovaný prístup kstavbe, klot-ý vedie cezpozemokparcely registra E KN
p. Č 71 76ĺ2 vedenej ako orná póda, ďalej C KN p.č. 1]574ĺ3 vedenej ako trvalý trávtzatý
pomst, C KN p. Č. 11574/22 vedenej a/to trvalý trávnatý porast E KN p. Č. 7501 vedenej ako
ostatná plocha a E KNp.č. 7285 vedenej a/to orná pdda.
Tieto pozemky n/e sú v cele] dlžke skutoČne používanou cestou zreteflzou v teréne. fc/i povrch
lije je upravený, nUak spevnený a ani v cele] dlžke vhodný a používaný na prechod. Bez
značných terénnych úprav a spevnenia povrchu nie možný príjazd motorových vozidiel, osób
a materiálu na stavbu.
2. Namietam ‚zavrhovanému prístupu k stavbe, ktoré prechádza cez pozemok, ktorého som
spolumajiteľom (‘poze;nok parcely registra E KNp. Č. 7176/2). Navrhovatel nemá máj sáhlas
prechodu, čo považujem za vážtze porušenie vlastníc/tych práv.
3. Nanzietanz ‚zavrhované pripojenie tza clektrickú sieí klot-é vedie cez pozemok kwrého swn
spolumajitel‘om c‘pozemok pat-cel)‘ registra E KN p.č. 7176/2,). Navrhovateľ nemá máj sáhlas
tza prekopanie pozemku a zdoženie elektrického kábla, čo považujem za vážne porušenie
vlastníc/tych práv.

4. Nanzietanz ‚zavrhované pripojenie na elektrická sieť Navrhovaný bod ;zapojenia na
elektrická sjet‘ ;zie je podl‘a nzájho názoru v dodanom návrhu správne zakresle;zý. Pt-eto je
nevvjuzutné presné zameranie elektrického stlpa, kton“ je ‚zavrhovaný ako bod zzapojenia a
pripadné doloženie súhlaszt majitel‘ovpozenzku k navrhovanému pripojeniu.
5. Namietam riešeniu odpadových vádfornzou žumpy. Prístup vozidla na vývoz odpadu ii/e je
po navrhnutej cesle realizovateľný a flz pádom nieje možný vývoz žumpy.‘

Stavebný úrad po preskúmaní podkladov návrhu, zosúladení stanovísk dotknutých
orgánov a po posúdení námietok a vyjadrení účastníkov konania vydal rozhodnutie pod
č.MsU/URaSP 2018/8641,2019/426-04/ZGu zo dňa 01.03.2019, ktorým podľa 39 a 39a
stavebného zákona a * 4 vyhl.č.453/2000 Z.z. rozhodla o umiestnení stavby „Rekreačná
chata“, vodovodná prípojka a žumpa, ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch parc.č.KN-C
934 /KN-E 7285 C KN/, KN-C 936 /KN-E 7284/, KN-C 937 /KN-E 7283/ a elektrická
prípojka na pozemkoch parc.č.KN-C 934 /KN-E 7285/, KN-C 1744/l /KN-E 7501/, KN-C
1792/1 /KN-E 7176/2/ v k.ú.Borové a KiN-C 11574/21, KN-C 11574/22 v k.ú.Chlebnice.
V rozhodnutí námietkam a pdpomienkam uplatnených účastníkom konania N‘Iiroslavom
Gajdošom v celom ich rozsahu nevyhovel.

Rozhodnutie stavebný úrad doručoval účastníkom konania formou verejnej vyhlášky jeho
vyvesenim na úradnej tabuli obce v dňoch od 06.03.2019 do 2 1.03.2019 /deň doručenia
21.03 .20 19/.

Dňa 21.03.2019 podal proti rozhodnutiu Miroslav Gajdoš /d‘alej len odvolateľ/
odvolanie.

Podanie odvolania odóvodnili takto /uvedené v celom znení/:
„1. V nzojej námietke, podanej dňa 31.01.2019, sonz nanzietal navrhovaný prístup k stavbe,

ktotý vedie cezpozemokparcely registra E IGVp.č. 7176/2 vedenej a/co orná pácla, d‘alej C KN
p.Č. 11574/3 vedenej a/to trvalý trávnatý pomst, C KN p.Č 11574/21 vedenej a/to lesný
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pozemok, C KNp.č. 11574ĺ22 vedenej ako trvalý trávnatý porast, E KNp.č. 7501 vedenej a/co
ostatná plocha a E KNp.č. 7285 vedenej a/co orná póda.
Tieto pozemky n/e sá v celej dlžke skutočne používanou cestou zreteľnou v teréne. k/z povrch
me je upravený, nijak spevnený a ani v celej dížke vhodný a používaný na prechod. Bez
značných terénnvch úprav a spevnenia povrchu nie je možnÝ przjazd nzotorových vozidiel,
osób a materiálu na stavbu.
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku, Siúrova 1 989/4], 031
01, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Zuzanou Glončákovou (ďalej Stavebný úrad) mojej
námietke nevyhovel.
V zdóvodnení stavebný úrad uviedol, že podľa ich názoru sa jedná o lesná cestu. Podl‘a
zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch je lesná cesta: pozemná komunikácia, ktorá je súčast‘ou
lesnej dopravnej slete; určená je na dopravit dreva, osób, materiáhi, na prejazd špeciáhzych
vozidiel (požianza, zdravotná služba,), ale mizóže slúžit‘ aj na mé ciele; má vybudované zemné
teleso a aspoň jednoduché odvodnente.
Navrhovaná prístupová cesia má d/ž/cu 240 metrov a prechádza cez 6 parciet Ani jedna z
týchto parciel nieje v katastrálnej mape definovaná ako lesná cesta. ‚

Podmienku vybudovaného zemného telesa a jednoduchého odvodnenia splňa iba pných 24
nzetrov tJ 10% navrhovanej cesty. Zostávajúcich 90% je bud‘ lúka, hlboké íraktorom
vyjazdené kol‘aje alebo nevyužívaná orná pdda bez akéhokol‘vek zenzného telesa alebo
jednoduchého odvodnenia.
Ziadna lesná cesia v skutočnosti neexistuje. Táto skutočnost‘ dokladámfotograjiami z iii/esta,
kde by sa cesta mala podľa stavební/ca nachádzat realitu je však možné z istit‘ ohliadkou
miesta (prUoha Č. 1).
Navrhovaieľ nemóže povrch cest,‘ nijak upravovat spevňo vat‘ ani odvodnii nemá na to
žiaden sáhlas nzajitel‘ov pozemkov ani povolenie.
V konaní nebolo dostatočne preukázané, že navrhovaná stavba je prístupná z cesty, miestnej
komunikácie alebo účelovej konzunikácie v zmysle ý 47 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný
zákon,).
Navrhovaná prístupová cesta nemóže byt‘ podl‘a mnójho názoru definovaná a/co lesná cesta
a tým pádom nie je zabezpečený prístup na stavbu, tak a/co stavebný úrad uvádza
1‘ rozhodnuti.
2. Vd‘alších dvoch námietkach (číslo 2 a 3,,?so,n namleta? navrhované pr/pojen/e na elektrická
slet‘ a pils/up k stavbe cez pozenzok, ktorého som spohunajitel‘om (pozemok parcely registra E
KN p.č. 7176/2). Navrhovatel‘ nemá mój sáhlas na prekopanie pozemku a uloženie
elelctrického /cábla, nemá máj súh las prechodu.
Stavebný úrad nzojej nánue/ke lze vyho veL
Odvoláva sa na 139 ods.2 zák č,40/1964 Zb a vo svojom zdóvodnení sivádza: ak má byt‘
prijaté zit-čité rozhodnutie týlwjúce sa spoločnej veci, musí sa preň vyslovit‘ nadpolovičná
vačšinu určená podielov (t.f nad 50%).
Stavebný úrad vo svojom zdóvodneni nesprávne a účelovo cituje 139 ods.2 zák č.40/]964
Zb. : O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podl‘a
vel‘kosti podielov. Ptl rovnosti hlasov, alebo ak sa váčšina alebo dohoda nedosiahne,
rozhodne na návrh ktoréhokol‘vek spoluvlastní/ca súd.
Hospodárenie So spoločnou vecou je dočasné a nzenné, v praxi sa používa napríklad pri
pol‘nohospodárskoin využiti pozenz/w.
Odvolávat‘ sa na hospodárenie 50 spoločnou vecou n/e je pripustné v prípadoch, kedy je
potrebné v stavebnwn konaní preukázat‘ vzťah ku zaťaženýnz pozemkom, pri uložení
inžinierskych sietíformou zriadenia vecné/zo bremena.
Prekopanie pozemku, uloženie elektrického kábla a prechod cez pozenzokje trvalé a pevné.
Preto sajedná o preukázatehzý a zásadný zásah do vlastníc/ach práv nzajitel‘ov pozemku.



4

139 ods. 1 zák. Č. 40/1964 Zb hovori:
Zprávnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci
spoločne a nerozdielne.
Z to/zlo dóvodu je prekopanie pozemku, uložen je elektrického kábla a prechod cez pozeznok
nemožný bez súhlasu všetkých majitel‘ov pozemku E KNp. Č. 7176/2.
3. V návrhu zza vvdanie rozlzodnutia o undestnení stavby pri1oha Č.2,) je izavrhovaný bod
pripojenia na elektrickú energiiz na úplne monz mieste ako je v samotnom rozhodnutí o
uuziestneni stavby ;íloha č.3,)
V rozhodnutí o umiestnení stavby sa uvádza: Stavebník upravil a doplnil napojenie ;za
distribučnú siet‘ v situačnom výkrese. Exislujúci sÝp elektrického vedenia sa izachádza na
pozemku pair. č.KN-E 7176/2.
Upozorňujem, že táto úprava nastala počas územzzého konania a účastníci konania neboli o
znzene žiadnym spósobom upovedomení.
Zároveň, podľa upraveného nákresu, v hode ‚zavrhovaného pripojenia v rozhodnutí
o unziestnení stavby žiaden existu/úci podperný bod nieje.
o tejto skutočnosti prikladáuz fotograjiu z nziesta(príloha č4). kde by sa umí podpenzÝ hod
‚zachádzať
Táto skutočnosťje možné zisk!‘ ohliadkou zniesta.
Je absoh tne neakceprovat‘ehzé, aby stavebný úrad rakýznto spdsobom nereagoval na nzoju
‚zánzietku č.4, umožnil pre/o-eslit‘ bod pripojenia na neeXistujúci podpenzý bod a nás(edne
vydal Rozhodnzuie o uuziestnení stavby.
Podl‘a máj/zo názoru bob územné konanie tendenčné, účelové a chránilo iba záujmy
investora.
Zákon o správnou? konaní

(1)
Správne orgány postz;pujú v konaní v sú lade so zákonmi a inýnzi právnymi predpisnzi. Sú
povinné chránit‘ záujmy štá!u a spoloČnosti, práva a záujmy občanov a organizácií a dósledne
vyžadovaťplnezzie ich povinností.
a taktiež
(4,)
Rozhodnutie správnych orgánov musí vvchádzat‘ Zo spoľahlivo zisteného stavit veci. Konanie
treba viesť tak aby posilňovalo dóveru občanov v správnost rozhodovania, aby praIé
rozhodnutia boli presvedčivé a viedli občanov a orgazzizácie k dobrovol‘nénzu plneniu ich
povinností.
Vzhľadonz na to, že Spobočm obecnÝ úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku,
Štúrova 1989/41, 031 01, Liptovský Mikuláš ako prvostupňový orgán nepostupoval v
úzenzzzonz konaní v súlade so zákonom, súvisiacimi právnymi predpisnzi a nedostatočne
preskúnzal mnou podané námiet/ey, navrhujem aby odvolací orgán zrušil územné
rozhodnutie č.s. MsU/URaSP 2018/8641, 2019/426- 04/ZGu vo veci rozhodnutia o
umiestnení stavby:“ Re/a‘eačná chata“, vodovodná prípojka a žumpa, ktorá sa bude
‚zachádzat‘ na pozemkoch parc.č. KN-C 943 (KV-E 7285,), KV-C 936 (KV-E 7284), KV-C 937
(KN-E 7283), a elektrická pn‘pojka na pozemkoch parc. č. KN-C 943 (KV-E 7285), KV-C
1744/1 (KN-E 7501), KN-C 1792/1 (KN-E 7176/2)‘ k. Ú. Malé Borové a KN-C 11574/21 a
KV-C 115 74/22 v kú. Chlebnice.“

Stavebný úrad v súlade s ust, 56 správneho poriadku predložil odvolanie v pdlohe
úradného listu č.MsUĺURaSP/20181864l/2019/0426-05/ZGu za dňa 09.04.2019 ostatným
účastníkov konania s tým, aby sa kjeho obsahu v lehote do 7 pracovných dní odo dňa jeho
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predloženia vyjadrili. Obsah odvolania bol účastnikom konania predložený formou verejnej
vyhlášky jeho vnesením v dňoch od 10.04.2019 do 26.04.2019.

Dtm 17.04.2019 k dóvodom odvolania podal pisomné vyjadrenie navrhovateľ Jaroslav
Mucha. Vo svojom vyjadrení uviedol nasledovné /uvedené v celom jeho zneníI:

Uvodom musím konštatovat že Miroslav Gajdoš (ďalej aj ako “odvolatel“ alebo
“účastník konania‘) opakovane v odvolaní argumentuje tvrdeniami, ktoré uviedol vo svojom
podaní Zo dňa 31.1.2019. V tomto podaní vzniesol Waceré izámiet/g‘ proti ninou zamýšl‘anému
projektu a zámeru výstavby rekreačnej chaty na mojich pozemkoch, resp. pozemkoch, ku
ktoiým mám riadne preu/cázaný a dokladovaný právnv vzťah. S týmito námietkami sa už
správ/w orgán vysporiadal vo svojom rozhodnutí, a to riadnym spósobonz, ktoiý je v súlade 50
zákonom.
Skiiročnost že námietkam odvolatel‘a nebolo vyhovené, resp.. že na jeli základe správny orgán
nerozhodol spósobom predpoklczdaným a želaným si týmto účastníkom konania, nemóže
odóvodňovat‘ k/z opakované použitie v odvolacom konaní a priaznivé rozhodnutie pre
odvolatel‘a.
V bode I odvolania odvolatel‘ spochybňuje spósob napojenia mnou zamýšľaného objektu na
komunikáciu, resp. účelovo zamieňa pojmy cesia a prístup a tie si yv/dadá v sebe vhodnom
kontexte. Tvrdenia odvolateľa sú hrajne účelové, rozporné splatnou právnou úpravou a sčasti
aj nepravdivé.
Podia ‚‘ 47 písm. zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnonz poriadku
(stavebný zákon,) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný poriadok“,), stavby sa
musia navrhovat‘ takt aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na
sta Vb)‘, SO zastavovacími podmienkanÝ a aby boli zhotovené z vhodných stavebných iýrobkov
a pritom aby stavba bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej
komunikácie.
Podl‘a 517V Č. 73 6100, ktorá stanovuje slovenské nány a definície základných a niektotých
vybratých a odvodených pojmov v oblasti ciest, diaľnic, miestnych a účelových komunikácií sa
pod pojmom účelová komunikácia rozumie pozemná komunikácia umožňujúca dopravné
spojenie výrobného závodu, uzavretých priestorov, osamelých objektov a pod. so siet‘ou
pozemných komwzikácit, napr. aj poľné a lesné cesty alebo vvtvárajúca dopravné spojenie
vnútri uzavretých priestorov a objektov. Učelové komunikácie sa členia na verejné, neverejné
a čiastočne prístupné verejnej premávky.
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že k utnou zamýšl‘anému druhu stavby - rekreačný objekt,
chata, postačuje prístup, kto;ý je v danom pripade zabezpečený tzv. pol‘nou, resp. lesnou
cestou, teda miestnou účelovou komunikáciou, ktorá je verejne prístupná.
Skzttočnost čije prístup k stavbe zabezpečený cez viacero parciel (v tomto prípade štyroch a
nie šiestich a/co mvlne uvádza odvolatel9, resp. ako sú tieto parcely toho časit využívané, resp.
nevyužívané, pripadne dočasne nevyužívané, ako aj dlžka prístupzi je irelevantná a nemá a
nemóže mat‘žiaden vplyv naposúdenie a rozhodnutie oprístupe kstavbe.
Z ortofotomapy daného územia, cez ktoré bude realizovaný pristup k stavbe, rovna/co z
katastráhzej mapy a mapy určeného operátu jednoznačne vyplýva, že v teréne sa nachádza
tzv. poľná/lesná cesta, ktorá je využívaná ako účelová konnunkácia pt-e prístup kpril‘ahlým
pozemkom, čo jednoznačne vypKwa aj z fotografií odvolateľa, na klotých je v terénnom
profile zretebmý takýto druh účelovej konnnukácie. Z profilu a parametrov tejto komunikácie,
ako v teréne, tak aj v katastrálnej mape a nzape určeného operátu, jednoznačne vyplýva, že sa
jedná o cestu, čo potvrdzuje slwtočnost že v katastri Malé Borové na mape určeného operátu
je pat-cela E-KW Č. 7501 na L V 291 definovaná a/co ostatná plocha a podl‘a katastrálnej mapy
je to pat-cela C-KN 1744/1 je táto definovaná ako zastavaná plocha a nádvorie.
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Podl‘a vyhlášky ÚGKaKSR Č. 79/1996 Z. z sa pod drulzom pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie sa rozum/e poze;nlg‘, na kto;ých sú postavené inžinierske stavby - cestné, miestne aúčelové komunikácie a jeli súčasti oLTen; diahdc a ;ýchlostných ciest (cesty a miestne
komunikácie, mosty, nadjazdy, tunely, podzemné dráhy, chodníky, neL-myté parko viská ině),
resp. aj ostatně inžinierske stavby.
S/cutoČnost že sa v c/anem pr/pade jedná o účelovú konmnikáciu potwdzuje aj vyjadrenie
Státnych lesov SR, Š p., kiomý označili uvedenú konmnikáciu ako lesná cesta, čo poh‘rdzzíje aj
slwtočnost že parcela C-KN Č. 11547/17 kat. územ/a Chlebnice, leda susedná parcela k
parcele C-KN Č 11574/22 je vedená ako druh pozemku osžatná plocha, pričom je využívaná
aL‘o pozemok; na k-torom je manipulačná a skladová plocha, objela a stavba slúžiaca lesněnu,
hospodárst‘zt. Jnýnzi slovami jedná sa o plochu, ku ktorej vedle táto lesná cesta, pr/čoi;; sa
využíva ako dočasný sklad dreva. Teda ň‘rdenie odvolatel‘a, že t/eto pozemky n/e sú v celej
dlžke skutočne požívanou cestou zretel‘nou v teréne je nepravdivé a účelové, kede na dočasnýsklad dreva logicky musí aristo vat‘prístup (!).

‚

Tvrdenie odvolazel‘a o tom, že prvých 10 % navrhovaného prístupu splňa parametre “cesty“je
rovnako účelové, kede túto čast‘si upravil OJI sám a vvužívaju oko prtvtup k vvojnzti objektu.
pričom „vedené úpravy robil spósobom, ktoiý uviedol vo svojom oznámení zo dňa 13.3.2007:
“na predmetnej ceste vyspravím výmole a kolje navezením kamennej dne“, teda odvolatel‘si
k svojmu objektu vytvoř-/l prístup taltýmnto spósobom (‘či už súladným alebo nesúladnýnz sostavebnými predpismi, i-esp. 3 príslušnýnzi povoleniami, ponechá van; na úvahu príslušných
správnyclz orgánov,), pričonz teraz od mého vlastníka a budúceho staviteľa “vyžaduje“ lesnú
cestu so zemným telesonz a aspoň jednoduchým odvodnením.
Dókaz:- oznánzenie Miroslava Gajdoša zo dňa 13.3.200 7
Čo sa lýka stavit tejto účelovej konzumzikácie zívádza, že prístup po ne/je možný bez vůčších
problémov, o čom v prUohe prikladámfotodokumentáciu.
Dákaz: -fotodolaunentácia
K tvrdeniu odvolatel‘a, že “ani jedna z tých parciel ii/e je v katastrálnej nzape dejinovaná ako
lesná cesta“ uvádzam, že podl‘a všeobecne závdzných právnych predpisov na úseku katastružiaden pojeni ako “lesná cesta“ neexistuje!
K bodu 2 odvolania uvádzam, že son; podielovým spoluvlastníkonz na parcele EKN Č. 71 76/2
kat územ/a Malé Borové, klorá je zapísaná na liste vlastnictva Č823 kat. územia MaléBorové.
Opätovne musím konštato vat; že tvrdenia odvolatel‘a sú loajne účelové, rozporné s platziori
práwzou úpravou a sČasti aj nepravdivé.
Podl‘a ý 137 ods. Z zákona č. 40/1964 Zb. Qbčiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(c/alej aj ako “OZ“), podiel vyjadruje mnieru, akou sa spoluvlastníci podieljú na právach apovinnost/ach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
Podľa vyššie citovaného ustanovenia je podielové vlastníctvo, i-esp. spoluvlastníctvo založené
na skutočnosti, že viacero subjelaov vlastníjednu vec. Miera akou sa podiel‘ajú na právach a
povinnostiach je vvjadrená podielom vyplývajúcin; zo spoluvlastníctva tej — ktorej veci. Platí
tu princip, že tento podiel vyjadruje vlastníclvo ideálnej časti veci, nikdy n/e reálnej, inýnzi
slovami vždy sajedná o ideálny pod/el, nikdy n/e reálny.
Z uvedeného, je preto absurdné tvrdenie odvolateľa o ton;, že na uložen/e káblu a na prechod
je potrebný súhlas všetkých vlastníkov, rovnako, že správny orgán nespi-á vize citoval ý 139
ods. 2 OZ. la, ako spoluvlastník vyššie uvedenej parcely, len realizujem svoje vlastnícke
oprávnenia, a to konkrétne opi-ávnenie ‚dívat‘ vec a oprávnenie požívat‘ jej plody a úžitky s
o‘m, že na činnosti vyššie uvedené son; deklaroval súhlas nadpolovičnej vdčšiny vlastníkov
počíranej podl‘a podielov. Výklad odvolateľa a požiadavka súh lasu všetkých spoluvlas;níkov
by v praktickonz živote znamenala totáh;u nemožnost‘ výkon spoluvlastníckych opi-á vnení
jednotlivých vlastník v pr/pade, ak by, čo I len jeden zn/ck nesúhlasil, teda znamenala by de
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Jzclo nefunkčnost‘ a neopodstainenosí‘ inštitúíu podielové vlasíníctvo, ako jedného zo
základných inštitátov občianskeho práva.
Výklad ustanovení o podielovom vlastníctve a vecných brenzenách je zo strany odvolateľa,
bud‘ účelový, alebo pramení z jeho neznalosti platných právnych predpisov, resp. z
obmedzenej znalosti. K uvedenému výkladu odvolateľa uvádzam nasledo vaně:
Vecné bremená sú v rámci Občianskeho zákonníka jeho systeinati/cv zaradené do drn/zej časti,
klot-á upravuje a je označená ako vecné práva, kde je tretia hlava te/to časti označená ako
práva k cudzínz veciam.
Vecné bremeno je vecné právo k ctíc/zej veci, ktoré sa nzáže týkat‘ len nehnutehzosti a je to

právny uzstitút
Podľa ý ]5]n ods.] Občianskeho zákonníka, vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnutel‘nej
veci v prospech ‚ziekoho ině/zo ta/c, žeje povinný ;ziečo trpiet niečoho sa zdržať alebo niečo
konať Vo wt‘ahu k vecnnz bremenám platí už z čias nmskeho práva viacero zásad, jednotí z
nich je aj:
- vzhl‘adonz na to, že vecné bremená sa lýka/ú vecného práva k “ctíc/zej veci“, právo
zodpovedajúce vecnénzu bremenu nemóže v/aviu!‘ na v/usínej veci (‘tzulla res sua servi!); ak
dójde k nadobudnutiu vlastníc/ceho práva k zaťaženej veci oprávnenou osobou, docJzádza k
zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu; vecné bremeno nemóže byt‘ zriadené ani v
prospech spolu vlastní/ca zat‘ažovanej nelznutehiosti ozri Qbčians/cj‘ zákonní/c Veľ/cý
komentár, JUDr. I. Fekete CSc., ročník 20]!).
K tejto problematike uvádzam aj ustálenú judikatúru súdov:
Vecné bremeno v pmspech spoluvlastníka nehnutel‘nosti (‘odávodnenie KS v Bi-ne k 35 C‘a
68/94 z 14. 4. ]995
-vecné brenzeno 1‘ prospech spoluvlastníka nehnuteľnosti nic je možné zriadit pre!ože těst. ý
15] ods.] ObčZ definuje vecné bremeno tak, že obmedzuje vlastníka nehnutel‘nosti vprospech
ide/co/zo mého.
-K možnosti zriadit‘ vecné bre;neno v prospech spoluvlastníka (bdóvodnenie MS v Pra/ze k 33
Ca ]]0/98-9z 30. 9. 1998,)
-Vecné breme;zo ;zenzóže byť zriadené v pi‘ospech spoluvlastníka zaťažovanej nehnutel‘nos;i.
To by bo/o v rozpore s povahou vecného bremena ako práva k cudzej veci (‘ustanovenie ý]5]
a násl. o vecných bremenác/Q. Vecné bremenoje právom k cudzej veci, zzemóže byí‘zriadené k
v/usínej veci (tj. ani k veci čiastočne v/asrnej, akoje to vprípade spoluvlastník-ov).
Vecné bremená sú upravené v tretej hlave OZ v ‚‘ 15hz a násL ako práva k cudzínz vecianz. V
ustanovení ý 15]o ods.! OZje eXp/icitný výpočet možností ako zriadit‘ vecné bremeno.
Vecné brenzená sa zriaďujú podl‘a OZ predovšetkýnz zmluvou a na zm/uvu sú potrební
mininzá/ne dvaja, teda mmninzálne dva odlišné subjekty. Znzluva je dvojstranný právnv úkon,
kto;ý vzniká dvonza vzájonznýnzi a obsalzovo zhodnými pz‘ejavmi vále (návrh na uzavretie
zuz/uty a pratie návrhu,), Písonzná zni/živa, ktorou sa vecné bre;neno zriaďuje, musí sphiat‘
všetk-‘ atribz znzluvy, ako každá má zmluva. Musí ist‘ i dvojstranný a/ebo viacstranný právny
úkon. Je p/aIne uzavretá vtedy, ak návrh je pr jatý tým, kontu smeruje. Adresát przjatínz
návrhu vyjadruje svoju vóľu byt‘ návr/zozn viazaný Navrhovatel‘ a adresát musia byt‘
konkrétne osoby s právnou subjektivitou, t.j. osoby, klot-é nzajú spósobilost‘ byt‘ nositehni práv
a povinností. Na základe uvedeného, ak účastník predloží v konaní o návrhu tra vklad právnv
úkon označený ako znz/uva, v ktorej jiguruje na obidvoch stranách jeden a ten is/ý subjekt,
nikdy sa nebude jednať o zni/uvit. Z vvššie uvedenÝch ddvodov v prípade “zni/úv“, v ktotých
figuruje ten istý subjekt na strane oprávneného aj povinného, nie je naplnená podstata
vecného bremenu, podl‘a ktorej zriadením vecného brenzena konkrétny subjekt, odlišný od
vlastníka veci, nadobudne právo užívat‘ túto wc, ktorú nevlastní.
Vecné bremeno v prospech spoluvlastníka nehnuteözosti (‘oddvodnenie KS v Os/raye k 22
Ca!53/94 z 29.6. ]994,)- Dohodu o zriadení vecného bremena nie je možné ztzavriet‘ nzedzi
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podielov5nzi spoluvlastni/oni nehnutel‘nosti. Vzt‘ah medzi ‚utni treba nešit‘ dohodou o
hospodárení so spoločnou vecou podľa ust. ý13 ods. 2 ObčZ.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že pí-i uložení elektrického k-ábia už z povahy veci nemóže Jsi‘ o
vecné bremeno, ale ako som uviedol vyššie, len o využívanie jedné/zo zo svojich oprávneni v
rámci vlastníckeho práva a tým je podľaý 123 Občianske/zo zákonníka (Vlastníkje v nzedziach
zákona opnávnený predmet svojho vlastníctva držat ztžívai požívat‘ jeho plod)‘ a úžitky a
nakladai‘s nim,) právo tížíval‘ vec.
Vzhľadom na skutočnost že zzie sonu väčšinovi5 spoluvlastník do/knutej parcely Zabezpečil SOlU

sáhlas nadpolovičnej vččšiny spoluvlastník-ov počitanej podl‘a podielov, teda postupoval son;
analogicky podl‘a ý 139 od, 2 Qbčianskeho zákonníka, pričom analógia
v občianskom práve je možná a dovolaná orovnaj ý 853 ods, I 04), pričom uvedený postup
reJlektoval a potvrdil aj spt-ávny orgán vo svojom rozhodnutí a odóvodnení rozhodnutia.
Vo vzt‘ahu k-účelovosti tví-clení odvolateľa musím opak-ovane poukázat‘ na obsah jeho podania
označeného ak-o “oznámen/ť Zo dňa 13.3.2007, kde názont;e ilustruje, ako si predstavuje
aplikáciu podielového spoluvlastníctva v prak-t/ck-on; živote a výklad pojmu podielový
spoluvlastník.
Dókaz:- oznámenie Miroslava Gajdoša zo dňa 13 .3 .2007
Na dokreslen/e situácie uvádzam, žeja ak-o navrhovatel‘ som zabezpečil sáhlas nadpolovičnej
väčšiny spoluvlastníkov počitanej podľa podielov tak, že sons každého spoluvlastníka oslovil o
vysvetlil svoj zámer a pos/zip pni jeho realizácU, s týt;;, že podpísaný spoluvlastníci na mnou
predloženom súhlase, nemajú žiadne nám/etk-y voči uplatňovaniu tnájho podielového
vlastníctva ra/couto formou. Naproti tomu odvolatel: rovtzako podielový spoluvlastník na
pat-cele E-KAJ č. 7176/2 kat. územia Malé Borové vo svojonz podaní sa nadil princíponz, Ato
nzlčí, ten svedčí, avšak opomenul, že tento princíp v slovenskonz právnon; poriadku neplatí (!)‚
a teda to, že sa subjekt tze19jadri nemožno nikdy považovat‘ za sáhlas s konanhn a čhznost‘ou
osloveného subjektu. O postupe odvolatel‘a pri realizácU svojich spoluvlastníckych práv
svedčí fakt, že svoje zamýšl‘ané činnosti vykonal, napriek vvjadneniu spoluvlastničin‘ pant
Anny Glončákovej vpísomnompodanízo dím 29.3 .2007.
Dókaz:- písomné podanie Anny Glončákovej zo dňa 29.3.2007
K bodu 3 odvolatzia uvádzatn, že napojenie na elektrická siel‘ bob vykonané v súlade s
požiadavkou SSE-Distribúcia, as. Zilina, pričon; ide o napojetzie na eXistujúci v teréne stojaci
elektrický podperný betónový dvojstlp pri dome s.č ‚ ‚ kto;ý stojí na pat-cele E-JGV č. 7176/2
kat. územia Malé Borové. Drobnou úpravou náčrtu došlo len kpreklesleniu ;zapoje;uia na
distnibučnú sjet‘ v situačnom výkrese, čo v žiadnom pripade nemohlo i;zal‘ zásadný vpvv na
práva účastníkov to/no administnatívne/zo konania. Tvrdenia odvolateľa sú opát let;
tendenčné a účelové, o čom svedčí ajprUoha č.4, tj fotografia vyhotovená tak, aby elektrický
podperný betónový dvojstlp pt-i dome s. č.I nebol v zábere.
Dókaz: -fotograJia stlpa- bodu napojenia
Vzhl‘adotn na všetlg‘ vyššie uvedené ddvody preto navrhujem, aby odvolací ot-gál; Oh-esný
úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej politiky, rozhodnutie správneho orgánu a/co vecne
spi-á vize, zákonité a spravodlivépodľa 59 ods. 2 Spi-ávize/zo poriadku potvrdila odvolanie
odvolatel‘a zutu ietot“

Odvolanie spolu so správnym spisom stavebný úrad predložil OÚ Žilina dňa 23.05.20 19.

OÚ Žilina ako odvolací orgán preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie v rozsahu
usL* 59 ods.1 správneho podadku ako aj konanie prvostupňového správneho orgánu, ktoré
mu predchádza{o, nielen z hľadiska jeho vecnej správnosti, ale aj z hľadiska zákonnosti
postupu, ktorý jeho vydaniu predchádzal a posúdil aj vecnú opodstatnenosť dóvodov
uvádzaných odvolatel‘om v odvolacích námietkach.
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Stavebný úrad vo výrokovej časti preskúmavaného rozhodnutia ako predmet územného
konania a umiestnenia označil stavbu „Rekreačná chata“ ako stavebný objekt SO 01,
„Spevnené plochy“ ako objekt SO 02, Prípojku NN ako objekt SO 03, Vodovodnú prípojku
ako objekt SO 04 a Kanalizačnú prípojku + žumpu ako objekt SO 05. V podmienkach pre
umiestnenie a projektovú prípravu stavebný úrad uviedol, že umiestnenie stavieb je zrejmé zo
zakreslenia v situačnom výkrese spracovanom na podklade katastrálnej mapy a určil, že
rekreačná chata bude „sevemým rohom“ vzdialená od parc.č.7285 E KN v k.ú.Malé Borové
min.6,96m a zo západnej strany od pozemku parc.č.7279 R KN k.ú.Malé Borové vzdialená
min.36,49m, že bude dopravne napojená na lesnú cestu parc.č.1744/1 (7501 E 1(N). že bude
zásobovaná pitnou vodou z obecného vodovodu, odkanalizovaná do žumpy a napojená na
eXistujúcu distribučnú NN sieť el.pdpojkou, ktorej trasa má byt‘ vedená cez pozemky
parc.č.934, 1744/1, 1792/l v kat.území Malé Borové a cez pozemky parc.č.l 1574/21 a 22 C
KN v kat.území Chlebnice.

Podl‘a predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie /d‘alej len DURJ výkresu širších
vzt‘ahov prístup k stavbe má zabezpečovať novoznadená účelová komunikácia jej
pripojením na eXistujúcu komunikáciu spočívajúcu na pozemku parc.č. 1734 C KN, ktorej
trasa má byť vedená cez dve katastrálne územia obce Chlebnice a Malé Borové a to cez
pozemky parc.č.1792/1 kat.územie Malé Borové, parc.č.11574/3 a 11574/22 C KN
kat.územie Chlebnice a parc.č.1792/4 a 1744/1 C KN kat.územie Malé Borové. Jej
navrhované dížkové a šírkové usporiadanie predložená DUR neobsahuje.

Odvolacie námictky

I.

Odvolatel‘ v námiet/wch pred vydaním preskúmavané/zo rozhodnutia a aj vpodanonz
odvolaní poukazoval na skutoč;zost že prístup k stavbe je navrhnutý cez pozemky parcely
registra E KN p. Č. 7176/2 vedenej ako orná póda, d‘alej C KNp. Č. 11574/3 vedenej ako trvalý
trávnatý pomst, C KN p.č 11574/21 vedenej ako lesný pozemok, C KN p.Č. 11574/22 vedenej
ako trvalý trávnatý porast, E KN p.č. 7501 vedenej ako ostatná ploc/za a E KN p.Č. 7285
vedenej a/co orná pácla, ktoré nic sú v celej dlžke skutočne používanou cestou zreteľnou
v teréne, že je/z povrch nieje upravený, nijak spevnený a ani v celej dlžke vhodný a používaný
na prechod a bez značných terénnych úprav a spevnenia povrchu ide je možný pr(jazd

motorových vozidjel, osób a materiálu na stavbu. Dalej v odvolaní uviedol, že v konaní nebolo
dostatočne preukázané, že navrhovaná stavba je prístupná z cesty, miestnej komuni/cácie

alebo účelovej komunikácie v zmysle ‘ 47 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon,) a vyslovil
izázoz že navrhovaná prístupová cesta nemóže byt‘ deJinovaná ako lesná cesia a nz pádoin
že nic je zabezpečený prístup na stavbu, tak ako stavebný úrad uviedol v rozhodnutí. V tejto
súvislosti poukazoval aj na to, že a/co podielový spoluvlastník pozemku parc.č. 7176/2 E KN
nedal navrhovatel‘ovi súhlas na prechod k stavbe cez tento pozemok.

Stavebný úrad v preskúmavanom rozhodnutí takto uplatnenej námietke odvolatel‘a
nevyhovel resp. túto zamietol. Svoje rozhodnutie odóvodnil tým, že navrhovateľ doložil
súhlas na prechod a prejazd cez pozemok parc.č.KN-C 11574/3 k. ú. Chlebnice a parc.č.KN-C
1744/l /KN-E 750 1/ k.ú. Malé Borové od Slovenského pozemkového fondu Bratislava, že
doložil súhlas na prechod a prejazd po lesnej ceste na parc.č. KN-C 11574/21 a 11574/22 k. ú.
Chlebnice od š.p. Lesov Slovenskej republiky a že podPa novely zákona č.326/2005 Z.z. o
lesoch sa pod pojmom lesná cesta rozumie pozemná komunikácia, ktorá je súčasfou lesnej
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dopravncj siete, určenej na dopravu dreva, osób, materiálu, na prejazd špeciálnych vozidiel
(požiama, zdravotná služba), ale móže slúžif aj na mé cie]; má vybudované zemné teleso a
aspoň jednoduché odvodnenie. V odóvodnení ďalej uviedol, že podl‘a návrhu projektanta ako
odbome spósobilej osoby a na základe zistených informácii od obce Malé Borové ako
príslušného stavebného úradu posúdil, že je možný pristup k stavbe, nakoľko eXistujúca lesná
cesta je cestou, ktorá slúži na prístup k priľahlým pozemkom, a teda aj k pozemku
navrhovateľa, pričom tento prístup umožňuje aj likvidáciu obsahu žumpy.

Stavebný úrad nepňhliadal ani na nesúhlas odvolatel‘a ako podielového spoluvlastníka
pozemku parc.č.7176/2 E KN s odvolaním sana ust. * 3 ods.e/ vyhl.č.453/2000 Z.z. ana ust.
* I 39 ods. 2 OZ odóvodňujúc to tým, že navrhovatel‘ doložil súhlas nadpolovičnej väčšiny
podielových spoluvlastníkov tohto pozemku v rozsahu práva prechodu peši, práva prejazdu
vozidlom, pdpadne mým dopravným prostdedkom a práva uloženia inžinierskych sjetí
(elektrické vedenie a pod.) aodóvodňujúc to aj tým, že pozemok parc.č. KN-E 7176/2 k. ú.
Malé Borové bol doteraz využívaný ako pdl‘ahlý pozcmok, cez ktorý sa dalo dostať od
obecnej cesty po pol‘nú cestu a teda bol pdstupný vlastníkom pril‘ahlých pozemkov.

Podľa 35 stavebného zákona
- ods.3 Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad yre posúdenie umiestnenia

navrhovanej stavby alebo mého opwrenia v území ‘5 32,), najmá vplyvov na životné
prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovatel‘a, aby návrh v primeranej lehote doplnil
potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví.
Ak navrhovatel‘ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným
spósobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.

Podľa 5 36 ods.] stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie úzeuzného konania
dotlamtým orgánom a všetkým znánzynz účastní/com a nariadi ústne pojednávanie spojené
spravidla s miestnym ztvt‘ovaním. Súčasne upozorní účastník-ov, že svoje nánzietky a
pripomienky mdžzz uplatnit najneskoršie p;i ústnom pojednávaní, ina/c že sa na ne
neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začwie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je
žiadost‘o územné rozhodnut/e úplná.

Podl‘a 5 37 ods.! stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú
územné plány obcí a zdi:. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny,
podkladom na vydanie územného rozhodnzstia sú spracované územnoplánovacie podklady
podl‘a 5 3 a ostatně avistujúce podklad)‘ podľa 5 7a; ina/c stavebný úrad obstará v rozsahu
n evyhnutn Gin na vydan je úzei;:ii dito rozhodnut/a ind podklady, na/m/i skutočnosti získané
viastným prieskwnom alebo zistené pil miestnom zist‘ovani.

Podl‘a druhej vety 5 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad neprihliadne na námietin‘
ti pripomienkv, ktoré sú v rozpore so schváleno:, územnoplánovacou dokumentáciou.

Podl‘a 5 47 stavebného zákona stavkv sa musia navrhovat‘ ta/c, aby boli po celý čas
životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmien/cami a
aby holi zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby

- bI stavba bolu prístupná z cesty. miestnej komunikáde akbo z účelove/
komunikácie,

Podl‘a 5 39a ods. J stavebného zákona
— ods.] Rozhodnutím o umiestneni stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuie sa

stavba na fwm, zzrčuJú su pod,nieniw na umiestnenie stavby, určuju sa požiadavky
na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. U,niestnenie stavby
sa vyznačí v grajickej prílohe Územného rozhodnutia.

- ods.2 Vpodmienkach na undestnenie stavby sa určia požiadavky
cz,) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,
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na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s
okolitým životným prostredím, na/snd na výšlwvé a polohové umiestnenie stavby vrátane
odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výškrt stavby, prístuy a užívanie
stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napoienie na siete
technického vybaven ia, napojenie na pozemné kornunikácie, na podiel zastavanej plochy a
nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho
nezastavaných plóch,
c) vyplývajúce z chránenýdz častí krajiny alebo z ich blízkosti,
d,) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.
- ods.3 písm.b/rozlwdnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na drobné stavby

Podľa 5 137 stavebného zákona
ods. I stavebné úrady vykonávajúce Ä-onanie podl‘a tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o
dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré iyplývajú z vlastníckych alebo
litých práv k pozem kom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu
alebo spolupósobiacich orgánov štátnej ‚noci
os. 2 ak ‘nedzi účastníkmi konania nedójde k dohade o námietke podl‘a odseku J, ktorá,
keby sa zistilo jej oprávnenie, by znemožnila uskutočniť požadované opatrenie alebo by ho
iuirož,rila uskutočnit‘ len v podstatne inej miere alebo farnic, odkáže stavebný úrad
navrhovatel‘a alebo litého účastníka podl‘a povahy námietky na súd alebo na litý príslušný
orgán a konanie prerušL

Podľa 5 140 stavebného zákona ak zde je výslovne ustanovené inak, vzt‘ahujú sa na
k-onanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

Podl‘a ‘ 140a tohto zákona
- ods. 1 písma! Dotknutým orgánom podľa tohto zákona je oryán verejnej správy.

ktorý je správn-‘nt ar nosu chrániacim ;áujmy uvedené v . 126 ods.1, atc konanie
podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pósobnosť je súčast‘ou íconania
podl‘a tohto zákona, má naň nadvdzovat‘ alebo s ním súvisí.

- ods.3 Dotknuté orgány v konaniach podl‘a to/zlo zákona chránia záujmy uvedené v 5
126 ods. 1 v rámci svojej pósobnosti najmá tým, že majú právo nazerat‘ do spisov,
podávat‘ závdzné stanoviská podL‘a 14Gb, zúčastňovat‘ sa na ústnom pojednávaní a
miestnej obhliadke a vykonávat‘ so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto
zákona.

Podl‘a 5 ]40b ods.! stavebného zákona
- ods.] Závčzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko,

vyjadrenie, sáhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy
chránené osobiínýnzipredpismi, ktozý je ak-o závázné stanovisko upravený i‘ osobitnom
predpise. Obsah závdzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tolzto
zákona závdzný a bez zosúladenia závdzného stanoviska s mými záväznými
stanoviskami nemóže rozlzodnút‘ vo veci.

- ods.2 Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovat‘požiadavky v rozsahu svojejpósobnosti
ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy
uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju
pósobnost a údaj, či týnzto závdzným stanoviskwn zároveň nahrádza stanovisko pre
konanie nasledujúce podl‘a tohto zákona.

Podl‘a 5 3 vyhLč453,‘2000 Z.z., ktorou sa vvkonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona

- ods.] Návrh ira vydanie Územného rozhodit ritta obsahuje
a) sneslo, priezvisko Úzázov) a adresu (sídlo) navrhovatel‘a,
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b) prednzet úzenmého rozhodnutia so stručnou chara/cteristi/cou územia a spósobu jeho
doterajšieho využitia,

c,) zoznanz všet/cých znánzych účastníkov územného konania,
d) druhy ti parcelně čísla pozemkov podl‘a katastra nehnutel‘ností s ti vedením

vlastnic/tych a mých práv, ktoiých sa územně rozhodnutie týka, parcelně čísla
susedných pozemkov a susedných stavieb,

e,) a/cide o návrh na vydanie rozhodnutia O unziestnení stavby a o využití úzenzia, sáhlas
vlastníka pozemku, ak nemá navr/zovatel‘kpozem/w vlastníc/ce alebo izzé právo apre
navrhované opatrenie Sa pozemok nedá iyvlastnit

fl údaje o splnenípod,nienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, a/c holi
obstarané predpodaním návrhu.

- ods. 3 písni. a) situačný výkres súčasného stavit územia na podklade katastrálnei
mapy so zakreslením predmetu úze,nného rozhodnutia a le/to poioii y s vyznačením
vüzieb “úč/s,kov) na okoUe; a/c sa ‚zavrhuje umies(nenie stavieh, vvužitie územia,
stavebná uzávera, chránené územie aiebo ochranné pásmo podia odseku 2, aj mapový
podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vynzedzením hraníc územia, ktoré je
predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (Účin/co v) k o/collu; situačný výkres a
mapový podklad sa prikladá 1‘ dvoch vyhotoveniach,

- ods.4 písma! K návrhu na vydanie rozhodnutia o zwziestnení stavby sa podl‘a miesta,
drzí/ut, rozsahu a predpo/cladwzých účin/wi‘ stavby prikladá dokunzentácia pre úzeinné
rozhodnutie v dvoch vy/zotoveniach, z ktorej teXtove/ a zratle/cel časti ;nusia byt‘
dostatočne zre/;né na/nid áda/e o súlade návrhu s úzenznoplánovacou dokunzentáciou,
ak bola sc/zvá/ená.

Podľa ‚‘ 4 tejto vvh/áš/cv
ods.] Uzenzné rozhodnutie obsahuje o/cren; všeobecných náležitostí‘°,)
a) mejto, priezvisko (‘názoi) a adresu (sídlo) navrhovate/‘a a ostatných účastníkov konania,
1,,) druh, účel a stručný opis prednzetu úzenzného rozhodnutia,
c,) druhy a parcelně čísla pozemkov podľa katastra nehnutePností, na ktoiých sa predmet
územného rozhodnutia umiestňuje; ak ide o prípady uvedené v .« 36 ods, 4 zákona, postačí
opis územia,
d) podmien/n‘ podľa druhu územného rozhodnutia ustanovené v 5 39 až 39d zákona,
e,) d‘alšie podmienky, ktoiými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom
c/i ránených záujmov účastníkov konan ia,
Q rozhodnutie o nánzietkach účastn (kov konania,
g dobu platnosti rozizodnutia.

- ods. 2 K územnému rozhodii utiší pripoií sta vebný úrad overený situačný výkres so
zakreslením predmetu Územného rozhodnutia na podklade katastrálnei mapy alebo
mapový podklad vypracovaný podl‘a «3 ods.3 písm. a).

Podľa 5 7 vv/zl.č.532ĺ2002 Z.z., kiorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiada v/cách na výstavbu a o všeobecných technických požiada v/cách na stavby
užívané osobami s obnzedzenou schopnost‘ou pohybu a orientácie

- ods.] Stavba podl‘a druhu a účelu musí mat‘ kapacitne vyhovujúce pripojenie na
pozemné komun ikácle, prípadne na účelové konuwikácie.

— ods.2 Pripojenie stavby na pozemné komunik-ácie musí svojinzi rozmernzi, vyhotovením
a spósobonz pripojenia vyhovovat‘ požiadav/cám bezpečného užívania stavby a
bezpečného a plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komunikáciách.
PodPa druhu a účelu stavby musí pripojenie splítat‘ aj požiadavky na dopravu Ú
obsluhu, parkovanie ti prístup a použitie požiarnej techniky.

- ods.4 Prístupové cesty/c stavbe musia byť zhotovené do začatia uživania stavby.
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Podľa ‘ 13 ods.? tejto vyhlášky stavenisko treba zariadiť uspoHadai‘ a vybavit‘prístupovými cestami na dopravu materiálu tak, aby sa stavba mohla Hadize a bezpečneuskutočňo vat‘ alebo odstraňovat‘ v súlade s osobitnými predpismi. Nesnzie obrozovat‘ anadmeme obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne, obrozovat‘ bezpečnost‘prevádzky na pozenmých komunikáciách s ohľadom na osoby s obmedzenou schopnost‘oupohybu a orientácie, d‘alej znečisťovat‘ pozemné /comunikácie, ovzdušie a vody, obmedzovat‘prístup k pril‘ahlej stavbe alebo pozemku, k siet‘am technického vybavenia územia a kpožiarnenzu zariadeniu.

Podl‘a ‘ 3 správneho poriadku
- ods. I Správne orgány postupujú v konaní v súlade 50 zákonmi a mými právnymipredpismi. Sk povinné chránit‘ záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmyfyzickýcliosób a právnických osób a dósledne vyžadovat‘ plnenie ich povinnosti.
- ods.2 správne orgán V sú povinné postupovat‘ v konaní v úzkej súčimiosti s účastník-mikonania, zúčastnemmi osobami a immi osobami, Álonciz sa k-onanie týL-a, a dat‘ mivždy príležitost aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovat; najmá vyjadrit‘ sakpodkladu rozhodnutia, a uplatnit‘ svoje návrhi‘. Učastníkom konania, zúčastnenýmosobám a inýnz osobám, kto;ých sa k-onanie týka, mzísia správne orgány poskytovat‘pomoc a poučenia, aby pt-e neznalost‘právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.Podl‘a 32 ods.] správneho poriadku je správny orgán povinný zistiť presne a úplneskutočný stav ved a za výmto účelom si obstarat‘ potrebnépodklady pni rozhodnutie. Prhou:zde je viazaný len návrhm i účastníkov Iconania.

Podl‘a ý 33 ods.2 správneho poriadku správny orgán je povinný dat‘ účastní/com konaniaa zúčastneným osobám možnost‘, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadrit‘ kjehopodkladu i k spOsobu jeho zistenia, pripadne navrhnút‘ jeho doplnenie.

Podl‘a ‚‘ 7 ods.] citovanej vyhlášky stavba podl‘a druhu a účelu musí mat‘ kapacitnevyhovujúce pripojenie na poze,nné komunikácjg, prípadne na účelové komunikácie.
Podia ‚‚V 4 citovanej vyhlášky
- ods. J PH wniestfzo ruizi stavby a lej začleňovaní do územia sa musiti rešpekto vat‘

obmedzenia vvplývajúce Zo všeobecne záväzných právnych predptwv chrániacichverejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podl‘a úzeinného plánu obce.prípadnc územného plánu zóny
- ods.4 Umiestnenie stavby podl‘a druhu a potreby niusí umožnit‘ jej napojenie navedeii ia a zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia územia.

Podľa I ods.] zákona čJ35/]96] Z.z. o pozemných konzunikáciách !cestný zákon! tentozákon upravuje vÝstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva cz povinnostivlastník-ov a správcov pozemných komunikácU a ich uživatel‘ov, ak-o aj pásobnosť orgánovštátnej správy (ý 3) a omgánov šíátneho odborného dozoru (ý 3c) vo veciach pozemnýchkomun ikácií.
Podľa 5 3b tohto zákona
- ods. I O pn‘pájaní pozemných komunikácií, zriad‘ovaní vjazdov z cesty alebomiestnej koz,: unikácle na susedné nehnutel‘nosti, o úpravách alebo zrušení

pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácle zzasusedné nehnutel‘nosti rozhoduje s ohl‘adom na ochranu dotknutej pozeninejko,nunlkácie a na bezpečnost‘ premávky na zej prislušný cestný správny orgán.
- ods. 4 cestný správny orgán pri povoleni podl‘a odseku 1 rozhoduje na základestanoviska správci: pozemnej kon: unikácie a závázného stano viska dopravnéhoinšpektorátu vydaného v rozsah:: jeho pósobnosti podľa osobitných predpisov. U) Ak
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ide o dial‘nice a iýchlostné cesty, rozhoduje cestný správny orgán na základe
stanoviska správcu pozem ne] kom wnkácie a závázného stanoviska Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pósobnosti podľa osobitných
predpisov. U)

Podľa 5 3d tohto zákona
- ods. 4 Učelové konzunikácie sú vo vlastníctve štátu2t‘) alebo inýciz právnických osdb

alebo fyzických osób.
- ods.5 pisnz.e! Sprá vit pozemných komunikácií vykonávajú ak ide o účelové

konugnikácie vo vlastníctve štátzz2 — právnické osoby, ktwým celkom alebo prevažne
slúžia.

Podl‘a 516
- ods.! Na začatie stavby diaflzice, cesty alebo miestnej konzunikácie a na ich zmenyje

potrebné stavebné povolenie, ktoré vydáva špeciálny stavebný úrad 3a,), ak ďalej
nieje ustanovené ina/c

- ods.4 Na stavebné
vzt‘ahuje všeobecný
zákon neustanovuje ina/c

- ods.6 Súčast‘ou konaiua podia odseku 1 sú i‘šetky konania, ktoré sú podľa osobitných
predpisov potrebné na povolenie stavby podľa odseku 5. Správne orgány prísiušné na
tieto konania ;najú v konaní podia odseku I postavenie dothnttého orgánu a svoju
pósobnost‘ upiatňujú závčznými stano viskamiI)

Podl‘a 5 22 tohoto zákona
- ods.! Učelové komun ikácie slúžia spojeniu jednotlivých týrobných závodov alebo

jednotlivých objehlov a nehnutel‘nosti s ostutnými pozemnými ko,nunikáciami alebo
komunikačným účeiorn v uzavretých priestoroch aiebo objektoch.

- ods.2 Prepovolenie stavby účelo ve] komunikácle pluti „stanoven je ‚ 16.
- ods.3 Učeiové ko,nunikácie sa členia na verejné a neverejné. Učelové komunikácie v

uzavretých priestoroch alebo objektoch sú neverejné. Verejnú účeiovú konmnikáciu
móžepríslušná obec vyhlasii‘ za neverejnú len so súhlasom jej vlastníka.

Podľa 5 22 ods.J vyhl.č.35fl 984 Zb. účelovými konmnikáciwni sú najmd yoľné a lesné
cesty, príchodové cesty k závodom, staveniskám, lomonz, baniam, pieskovniam a k mým
objektoin a cesty v uzavretých pnestoroch a objektoch.

Podľa 5 3 ods.] písnz.efl. e,) zákona č.326ĺ2005 Z.z. o iesoch lesné pozemky sú pozenzký
bez lesných porastov, ktoré s/ážia lesnému hospodárswu a sú pre jeho činnost‘ nevyhnutné,
najmdpozemlg‘, na kto;ých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacieprieseky.

Podľa 5 6 ods. 3 tohto zákona na vydunie ázemného rozhodnutia o umiestnené stavby na
ksnom pozemku je potrebné závüzné stanovisko príslušného orgán ti štátnej správy lesného
hospodársh‘a, ak osobitný predpiů“°,) n ezzstanovuje muk.

Podl‘a 5 25 tohto zákona
- ods.] Na účely lohlo zákona je sprístupňovanie lesa najmä plánovanie, projektovanie,

výstavba a rekonštrukcia lesných ciest s ciel‘om zabezpečenia trvalo udržateľného
hospodárenia v lesoch, využívania funkcií lesov, vytvorenia podnzienok na
zabezpečenie ochrany pred požiarnzi, posÁytnutia zdravotnej po/noci a záchrany.
Lesné cesty sa móžu nachádzat‘ aj na mých ako lesných pozemkoch podľa 5 3 ods. I
písm. e,) prvého bodu.

- ods.2 Vlastníci a správcovia sú povinní lesné cesty ud,žiavat‘ v stave zodpovedajúcom
účelu, na kto;ý sú určené36,) a zabezpečit‘ funkčnost‘ pozdlžnych a priečnych
odvodňovacích zariadeni. Pri vzniku mimoriadnych situácii v lesoch sú povinní

konanie podl‘a odseku I a na ohlasovanie podl‘a odseku 2 sa
predptv o úzenmom plánovaní a stavebnom poriad/cu, 6a,) a/c tento
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bezodkladne zabezpečil‘ prejazdnost‘ lesných ciest najnzá pre potreby zložiek
integrovaného záchranného systému; na zabezpečenie tejto povinnosti možno použit‘
postup podia osobitného predpisu.36U,)

- ods. 3 Lesné cesty je oprávnený využivať každý po doh ode s ich vlasIn ikom,
správcom alebo so združení,n podl‘a 5! ods. 2 o čase a spásobe využívania lesných
ciest a o výš/ce a spósobe úhrady za k/z využívanie. Ak sa nedosiahne dohoda a osoba
ich potrebuje na hospodárenie v lesoc/z alebo na zabezpečovanie starostlivosti o
dotknuté územie a o stavby a zariadenia na tomto území, o čase a spósobe využívania
lesných ciest a o výš/ce alebo spósobe úhrady za využívanie lesných ciest rozhoduje
súd.

Podl‘a STN 73 6108 Lesná dopravná slet‘ čL2.2 lesná cesta je pozenzná komunikácia, ktorá
je súčasťou lesnej dopravnej siete; určená je na dopravit dreva, osób, materiálu, na prejazd
špeciálnych vozidiel !požiama, zdravotná služba!, ale i;ióže s/úžit‘ i na ind cide; má
vybudované zemné teleso a aspoň jednoduché odvodnenie.

Podľa 70 ods.2 zákona č.162!1995 Z.z. okatastri nehnutel‘nostía ozápise vlastníc/tych ti
mých práv k nehnutehzostiam (lcatastrálnv zákoiQ, údaje katastra, a to údaje o právach k
nehnuteľnostiam, parcehzé číslo, geometrické určenie nehnutel‘nosti, druh pozemku,
geometrické určenie a výmera katasirálneho územia, názov kaíastrálneho územia, výmera
pol‘nohospodárskejjednot/ty alebo lesnej hospodárskejjednot/ty, alebo organizačnejjednot/g‘,
údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach, údaje o bodových poliach,
a/co aj štandardizované geograjkké názvy sú hodnoverné a záväzné, a/c sa nepreukáže opa/c
Závüzným údajmu katastru jde je druh pozemku evidovaného ako parcela re‘Lqtra „E“.

Správny podadok sa opiera o tzv. zásadu matedálnej pravdy a preto v usL* 32 ods.l
tohto zákona ukladá poviimosť správnemu orgánu dósledne zistiť všetky skutočnosti
ĺskutočný právny stav ako aj skutkový stav veci/ a zabezpečit‘ všetky podklady a ich náležité
doplnenie pre svoje rozhodnutie.

Nevyhnutnou súčasťou každej dokumentácie bez ohl‘adu na proces prerokovávania
t.j.samostatné územné alebo stavebné konanie, je vždy celková situácia stavby /* 3 ods.3
písm.a/ a 9 ods. I písm.c/ citovanej vyhlášky č.45312000/, v ktorej sa vyznačia hranice
pozemkov a žeh parcelně čísla na podklade katastrálnej mapy vrátane susedných pozemkov
a jestvujúcich stavieb na nich, určuje stavebný pozemok, umiestňuie sa stavba na ňom,
urěujú sa podmienky na umiestnenie stavby, na trasy podzemných sjetí a zadadení
technického vybavenia, navrhované prípojkv na dopravné a technické vybavenie územia
prípadne d‘alšie skutočnosti, ktoré z hl‘adiska umiestnenia stavby a jej uskutočnenia móžu
podstatnÝm spósobom ovplwniť rozhodnutie vo veei ako aj dotknuté práva mých účastníkov
konania a určujú požiadavky na obsah projektovej dokumentácie.

Podl‘a predloženej dokumentáeie pre územné rozhodnutie /ďalej len DUR‘ výkresu širších
vzťahov pdstup k stavbe má zabezpečovať novozdadená účelová komunikácia, ktorá sa má
pdpojiť na eXistujúcu komunikáciu spočívajúcu na pozemku parc.č. 1734 C KN a ktorej trasa
má byt‘ d‘alej vedená eez dve katastrálne územia obcí Chlebnice a Malé Borové a to cez
pozemky pare.č.1792/l kat.územie Malé Borové, parc.č.l 1574/3 a 11574/22 C KN v
katúzemie Chlebnice a parc.č.1792/4 a 1744/1 C KN kat.územie Malé Borové. Jej
navrhované dlžkové a šírkové uspoňadanie predJožená DUR neobsahuje.

Podl‘a sprievodnej správy DUR časť Navrhované dopravné napojeni; navrhovaná stavba
má byt‘ podľa jej spraeovatel‘a dopravne napojená predlžením existujúcej niiestnej
komunikácie triedy C3 vo vlastníctve SPF Bratislava, ktorá má spočivať na pozemku
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parc.č.7501 E KN /parc.č.1744/1 C KN! a ďalej po pozemku parc.č.7285 E KNv súkromnom
viastníctve.

Stavebný úrad VD výrokovej časti prcskúmavaného rozhodnutia ako predmet územného
konania a umiestnenia označil stavbu „Rekreačná chata“ ako stavebný objekt SO 01,
„Spevnené plochy“ ako objekt SO 02, Prípojku NN ako objekt SO 03, Vodovodnú prípojku
ako objekt SO 04 a Kanalizačnú prípojku + žumpu ako objekt SO 05. V podmienkach pre
umiestnenie a projektovú prípravu stavebný úrad uviedol, že umiestnenie stavieb je zrejmé zo
zakreslenia v situačnom Výkrese spracovanom na podklade katastrálnej mapy a určil, že
rekreačná chata bude „severn rohom“ vzdialená od parc.č7285 E KN v k.ú.Malé Borové
min.6,96m a zo západnej strany od pozemku parc.č.7279 R KN k.ú.Malé Borové vzdialená
min.36,49m, že bude dopravne napojená na lesnú cestu parc.č.1744/1 (7501 E ICN) že bude
zásobovaná pitnou vodou z obecného vodovodu, odkanalizovaná do žumpy a napojená na
existujúcu distribučnú NN sieť el.pdpojkou, ktorej trasa má byt‘ vedená cez pozemky
parc.č.934, 1744/1, 1792/l v kat.území Malé Borové a cez pozemky parc.č.l]574!21 a 22 C
KN v kat.území Chlebnice.

Podl‘a právneho stavu evidovanom príslušným katastrálnym úradom vlastníkom pozemku:
• parc.č.7176/2 E KN, z ktorého bol vytvorený pozemok parc.č. 1792/l C KN, podľa

výpisu z LV č.823 je 37 podielových spoluvlastnikov vrátane odvo]ateľa s podielom
vo výške 11/378, v registri C KN nie je právny vzťah k pozemku parc.č.1792/1 —

trvalo trávnatý porast /d‘alej len TTP! o výmere 345 860m2 založený
• parc.č.l 1574/3 C KN — TTP o výmere 574m2 podľa výpisu z LV č.2392 je SR

S]ovenský pozemkový fond Bratislava
• parc.č.1 1574/22 C KN — TTP ovýmere 13 147m2 podľa výpisu z LV č.2443 je

Slovenská republika
• parc.č. 1792/4 C KN - ostatná plocha o výmere 5423m2 vytvorený aj z pozemku

parc.č.7501 E KN — právny vzťah k pozemku nie je v registd E KN evidovaný
a v registri C KN založený

• parc.č.1744/i C KN - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia. lesná cesta, pol‘ná cesta, chodník, nekryté parkovisko
a ich súčasti vytvorenom aj z pozemku parc.č.7501 E KN o výmere 4 782m2 podľa
výpisu z LV č.219je SR-Slovenský pozemkový fond Bratjslava.

Podl‘a výpisu z katastra nelmutel‘nosti parciel registra “C‘ evidovaných na katastrálnej
mapeje pozemok parc.č.1744/1 C KN /parc.č.7501 E KN/ označený kódom 22 t.j. podľa
spósobu jeho využitia ako pozemok, na ktorom má spočívať cestná stavba. Podľa prí]ohy č.1
značky druhu pozemku a spósobu využivania pozemku Usmemenia Uradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky Č.USM UGKK SR 13/2013 zo dňa 23.04.2013,
ktorým sa ustanovuje použivanie mapových značiek v mape, v súbore prevzatých meraní a
v operáte geometrického plánu (značkový kl‘úč) je v rámci spósobu využívania pozemku
kódom označený pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a
účelová komunikácia, pol‘ná chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. V rámci poznámky
predmetnej pňlohy je d‘alej daný príkladný výpočet využitia touto značkou označeného
pozemku, ktorý okrem miestnej komunikácie v mestách a dedinách vymenováva vidiecke
cesty a chodníky /spolu s parkoviskami, pripojkami, križovatkami, kruhovými objazdmi),
ulice, aleje, parky, pdstupové cesty, lesné chodníčky, pešie zóny, jazdecké a bicyklové
chodníky, pouličné osvetlenia, svetelné cestné signalizácie, nábrežia, priekopy, zvodidlá a
atď. Pozemok označený kódom 22 v rámci spčsobu využívania pozemku v praxi pripúšfa
rózne alternativy inžinierskych stavieb, a to od miestnej komunikácie, cez účelovú
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komunikáciu, lesnú cestu až po nekryté parkoviská. V tejto súvislosti je však potrebné uviesť
a zdůrazníť, že štatistickú klasifikáciu stavieb nemožno stotožňovať s vyrnedzením pojmov
a druhov pozemných komunikácií podl‘a cestného zákona.

Záver stavebného úradu v odůvodnení rozhodnutia o tom, že súhlas vlastníka pozemku
parc.č. 1744/1 C KN Slovenského pozemkového fondu Bratislava by mal automaticky
dosvedčovať existenciu komunikácie, ktorú spracovatel‘ v DUR bez akéhokol‘vek právneho
alebo skutkového podkladu navyše označil ako cestu triedy C3, má dosvedčovať jej
eXistenciu na tomto pozemku vzhl‘adom na kód spósobu jeho využitia - 22, je v celom
rozsahu nesprávny. Za nesprávne považuje OU Zilina aj odóvodnenie stavebného úradu, že
navrhovatel‘om doložený súhlas na prechod a prejazd po lesnej ceste na pozemkoch
parc.č. 11574/21 a 11574/22 C KN od Lesov Slovenskej republiky nesprávne podporený tým,
že podľa novely zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch sa pod pojmom lesná cesta rozumie
pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou lesnej dopravnej siete, určenej na dopravu dreva,
osób, materiálu, na prejazd špeciálnych vozidiel (požiama, zdravotná služba), ale může slúžiť
aj na mé cide, má vybudované zemné teleso a aspoň jednoduché odvodnenie /deHnícia
prevzatá z STN 73 6108/, by mal dosvedčovať existenciu lesnej cesty na týchto pozemkoch.
Takýto odůvodňovací záver nemá oporu nielen v údajoch katastra nehnutel‘ností, v ktorom sú
tieto pozemky druhovo evidované ako flP a podl‘a spůsobu využitia ako lúky a pasienky
trvalo porastené trávami alebo dočasne nev3mživané pre trvalý trávnatý porast, ale ani
v skutkovom stave. Uvedenému nasvedčuje aj fotodokurnentácia, ktorú odvolatel‘ k svojim
námietkam popierajúcich existenciu akejkol‘vek lesnej cesty na predmetných pozemkoch
pripojil /obdobné sa týka aj existencie komunikácie na pozemku parc.č. 1744/1 C
KW, z ktorej vyplýva, že pravdepodobne ide len o ťažkými mechanizmami vyjazdené pásy na
zemskom povrchu.

Na podklade zisteného skutkového a najmá právneho stavu veci, do spisu založenej
fotodokumentácie a po vyhodnotení všetkých predložených podkladov, po vzhliacbutí
situácie pdstupu („komunikácie“) s poukazom na 47 písm.b/ stavebného zákona v spojení s
* 7 ods.l vyhl.č.532/2002 Z.z. aprislušnými ustanoveniami zákona č.135/1 961 Zb. azákona
č.326/2005 Z.t. v spojení s čl.2.2 STN 73 6108 sa OV Žilina nemohol stotožniť
s odůvodnením stavebného úradu, že stavby, ktoré by mali spočívať na vyššie uvedených
pozemkoch možno považovať za cestné stavby v právnom zmysle, ktoré by splňali
stavebno-technické parametre požadované cestným zákonom alebo zákonom o lesoch tak, aby
ich bob možné používat‘ na prejazd napr. stavebnými mechanizmami počas uskutočňovania a
uživania navrhovanej stavby a súčasne ktorej stavebno-techiiické parametre by umožňovali aj
pristup vozidlám požiamej ochrany, zdravotní ckej pomoci, vozidlám odvážajúcim odpad zo
žumpy /nakol‘ko povol‘ovaná stavba nic je napojená na verejnú kanalizáciu/. Podl‘a ust. * 4
odsA vyhlášky č. 532/2002 Z. z. umiestnenie stavby podl‘a druhu a potreby musí umožníť jej
napojenie na vedenia a zadadenia verejného dopravného a technického vybavenia územia.
Z citovaného ustanovenia vyplýva, že navrhovatel‘ v územnom konaní nepreukázal, že bude
mať zabezpečený pdstup k navrhovanej stavbe z aspektu stavebného zákona a pňslušných
ustanovení vyhlášky č.532/2002 Z.z., zákona č.l35/196l Zb. alebo zákona č.326/2005 Z.z.,
ktoiý by mohol slúžiť nielen z právneho hl‘adiska, ale aj z technického hl‘adiska ako
pdstupová cesta pre motorové vozidlá alebo stavebné mechanizmy k predmetnej stavbe,
najmä ak absentuje stavebné povolenie alebo vyjadrenie od špeciálneho stavebného úradu. S
ohl‘adom na všetky sporné skutočnosti o eXistencü a charaktere pdstupovej komunikácic, jej
vlastníctve dospel odvolací orgán kjednoznačnému závew, že skutkový stav v konkrétnej
veci nebol zo strany stavebného úradu zistený v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie
meritórneho rozhodnutia a že stavebný úrad pred vydaním rozhodnutia za účebom zistenia
skutočného stavu veci nielenže nevykonal miestne zisťovanie, ktoré sám nariadil, ale posúdil
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vec po právnej stránke nesprávne, ked‘ považoval podrnienku zabezpečenia prístupu za
splnenů, v dósledku čoho vydal nezákonné rozhodnutie. Za ncpňjatel‘né považuje OU Zilina
aj odóvodnenie stavebného úradu, pre ktorý zamietol tvrdenie odvolateľa o neexistcncü
pdstupovej komunikácie k navrhovanej stavbe, v ktorom za vecne správny považoval výlučne
len údaje uvedené spracovateFom v DUR a v odóvodneni neuvedené informácie od obce
Malé Borové.

II.

V ďalších dvoch námietkach (číslo 2 a 3) so;;i namleta! navrhované pripojenie na
elektrická sjet‘ a prístup k stavbe cez pozemok, ktorého som spolumajitel‘om (pozeznok parcely
registra E KN p.č 7176/2). Navrhovatel‘ nemá máj sáhlas na prekopanie pozenzk1ť a uloženie
elektrického kábla, nemá máj sáhlas prechodu. Stavebný úrad mojej nánzietke nevyhoveL
Odvo/áva sa na 5 139 ods.2 zák Č. 40/1964 lb a vo svojom zdávodnení uvádza: ak má byt‘
prUaté určité rozhodnutie týkajúce stí spoločnej veci, musí stí preň vyslovit‘ nadpolovičná
vdčšinu určená podielov (lj, nad 5O%,. Staveb,zý úrad vo svojom zdávodnení nesprávne a
účelovo cituje 5 139 ods.2 zák č.40/1964 lb. : O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú
spoluvlastníci vdčšinou počítanou podl‘a vel‘kasti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa
vačšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
Hospodárenie so spoločnou vecou je dočasné a menné, v praxi sa používa napríklad pH
pol‘nohospodárskom využití pozemku. Odvolávat‘ sa na hospodárenie so spoločnou vecou izie
je pripustné v prípadoch, kedy je potrebné v stavebno;;; konanípreukázat‘ vzťah ku zat‘aženým
pozemkom, pri uložení inžinierskych sjetí formou zriadenia vecného bremena. Prekopanie
pozemku, uloženie elektrického kábla a prechod cez pozemokje trvalé a pevné. Preto sajedná
o preukázaiehý a zásadný zásah do vlastnícltych práv majiteľov pozemku. 5 139 ods. I zák č.
40/1964 lb hovorí: Z práv;zych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní
všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. Z tohto dóvoduje prekopanie pozemku, uloženie
elektrického kábla a prechod cez pozemok nemožný bez súhlasu všetkých majiteľov pozemku
E KNp.č. 7176/2.

Stavebný úrad takto uplatneným námietkam nevyhovel resp. tieto zamietol
s odóvodnenim, že „územné rozhodnutie obsahuje, ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o
umiestnenie stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovatel‘ k
pozemku vlastnícke alebo mé právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastnif.
Pretože pozemok parc. Č. KN-E 7176/2 k. ú. Malé Borové má 37 spoluvlastníkov, podľa
139 ods.2 zák. č. 40/1964 Zb. ObČiansky zákonník, ak má byt‘ pňjaté určité rozhodnutie
týkajúce sa spoloČnej veci, musí sa preň vyslovíť nadpolovičná väčšina určená podl‘a podíelov
(t.j. nad 50%). Prehlasovaní spoluvlastnici sa musia podrobiť rozhodnutiu váčšiny aj bez
súdneho rozhodnutia. V prípade. ked‘ sa takáto väČšina alebo dohoda nedosiahne alebo pd
hlasovaní sa dosiahne rovnosť hlasov, ktorýkorvek zo spoluvlastníkov móže podaf návrh na
súd, ktorý podl‘a povahy a okolností konkrétneho prípadu rozhodne o hospodáreni So
spoloČnou vecou. Navrhovatel‘ doložil súhlas nadpoloviČnej väčšiny podielovýeh
spoluvlastníkov pozemku parc.č. KN-E 7176/2 k. ú. Malé Borové v rozsahu práva prechodu
peši, práva prejazdu vozidlom, pdpadne mým dopravným prostdedkom a práva uloženia
inžinierskych sjetí (elektrické vcdenie a pod.). Pozemok parc.č. KN-E 7176/2 k. ú. Malé
Borové bol doteraz využívaný ako pril‘ahlý pozemok, cez ktorý sa dalo dostať od obecnej
cesty po poľnú cestu a teda bol prístupný vlastníkom pňľahlých pozemkov.“

Podl‘a 5 137 stavebného zákona
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- ods.] stavebné úrady vy/wnávajúce kominic podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o
dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlasin íckych
alebo mých práv k pozem koni a sta vbám, ale preh‘ačujú rozsah právomoci
stavebného úradu alebo spohtpdsobiacich orgúnov štátnej moci

- ods.2 ak ‘nedd účastnikmi konania nedójde k dohode o námietke podl‘a odseku L
ktorá, keby sa zistio jej opTá vn enie, by znemožnila uskutočnit‘ požadované
opatrenie a(ebo by ho umožnila uskutočniť len v podstatne inej niiere alebo fonne,
odkáže stavebm úrad navrhovatel‘a alebo hzého účastníka podl‘a povahy nándetkv
na súd alebo na iný príslušn* orgán a konanie preruší.

Podľa ý 38 lohlo zákona ak nemá ‚zavrhovatel‘ k pozemku vlastnícke alebo mé právo,
možno bez súhlasu vlastníka územné rozlzodnutie o umiestnení stavby a(ebo rozhodn ulic o
využití ůzemia vydat‘ fen vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Podľa 5 139 to/zlo zákona pod pojmom „ mé práva k pozemkom a stavbám‘ použitým v
spojení „ vlastníc/ce alebo mé práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podl‘a povahy
prípadu rozum ie
a,,) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájonmej znzluvy, dohody o budúcej Jcúpnej
zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktwých vyplýva právo
uskutočnit‘stavbu alebo jej zmenu, 13,)

b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, 13a,)

Podia 5 40 ods.! správ;zeho por/ad/ciť ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už
právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správnv orgán takýnz rozhodnutím viazaný; inak si
správny orgán móže o takejto otázke urobit‘ úsudok alebo dá príslušnému orgánu podnet na
začatie konania.

Podľa 5 123 Občianskeho zákon,zíka ĺďalej žen OZĺ vlastník je v medziach zákona
oprávnenÝ prednzet svojho vlastníctva držat užívat požívat‘ jeho plody a úžit/w a nakladat‘ s
ním.

Podl‘a 5 126 ods.! QZ vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho
práva neoprávnene zasahuje; najnza sa může domáhat‘ vydania veci od toho, kb mu ju
neprávom zadržuje.

Podž‘a 5139 OZ
- ods.] Z prévn ych úkonov lýkafúcich sa spoločnej ved sú oprávnení a povinní všetci

spoluvlastníci spoločne a nerozdielna
- ods.2 O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou

podIa velkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo a/c sa vdčšina alebo dohoda
nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.

- ods. 3 Ak ide o dókžitú zmenu spoločnej ved, ‘nóžu prehlasovani spoluvlastníci
žiadat‘, aby o ;mene rozhodol súd.

Podľa 5 ]51o OZ vecné brenzená vznikajú písomnou znduvou, na základe závetu v spojeni
s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného
orgán?! alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnút‘ tiež
‘ýkononz práva (vydržaním,); ustanovenia 5 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva
zodpovedajúceho vecnýnz brenzenámje potrebný vklad do /catastra nehnutehzostí.

V pdpade, že subjektem v]astníckeho práva k pozemku je viac fyzických alebo
právnických osób tzv.pluralita subjektov vlastníckeho práva, hovoríme o spo!uv]astníctve.
Podielové spoluvlastníctve v zmysle občianskeho práva treba rozumieť vlastnicky vzťah
k určitej ncrozdelenej konkrétnej hmotnej veci vyjadrený určenou výškou podielov, který je
hlavným kňtédom miery účasti spoluvlastníka na právach a povinnostiach z toMo
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spoluvlastníekeho vzťahu. Spoluvlastnicky podiel však nemožno automaticky považovat‘ za
vyjadrenie micry, v akej je spoluvlastník výlučným vlastníkom určitej reálnej časti. Platný
právny podadok totiž v tomto prípade nepozná tzv. reálne spoluvlastníctvo t.j.také, ktoré by
oprávňovalo spoluvlastníka disponovaf reálne oddelenou konkrétnou časťou veci, Preto
o spósobe o hospodárení so spoločnou vecou rozhoduje predovšetkým dohoda medzi
spoluvlastnikmi a ked‘ sa nedosialme, potom váčšina spoluvlastníckych hlasov, ktorá sa počíta
podl‘a vel‘kosti podielov /majodtný princip rozhodovanial.

Zásada váčšinového rozhodovania je modifikovaná v ust. 139 ods.2 OZ. Ak má byť
pnjaté určité rozhodnutie týkajúce sa dóležitej zineny spoločnej veci, iIIuSÍ sa prdí vyslovit‘
nadpolovičná vdčšina určená podľa podielov t.j.nad 50%. Preh]asovaní spoluvlastníci sa
musia v takomto prípade podrobiť váčšine. V prípade, ked‘ sa takáto väčšina alebo dohoda
nedosialme alebo pd hlasovaní sa dosia[me rovnosť h]asov, ktoiýkol‘vek z prehlasovaných
spoluvlastníkov ‘,lóže podat‘ návrh na súd, ktorý podl‘a povahy a okolnosti konhétneho
prípadu rozhodne o hospodárení alebo nakladaní so spoločnou vecou. O dóležitú zmenu
spoločnej veci ide najmá vtedy, keď sa mení jej podstata, pričom túto zmenu treba vykladať
s prihliadnutim na konkrétne okolnosti daného prípadu, aby napríklad navrhovanou zmenou
nedošlo k namšeniu práv a oprávnených záujmov ostatných spoluvlastníkov resp. aby dOležitá
zmena spoločnej veci bola na prospech všetlg5ch spoluvlastníkov. Za takúto dóležitú
zmenu spo]očnej veci možno považovat‘ napr.zmenu záhrady na stavebný pozemok alebo
zmeny na dokončenej stavbe, ktoré nic sú na prospech všetkých jej spoluvlastníkov.

Z ust.* 139 ods.3 OZ ďalej vyplýva, že úpravu právnych vzťahov resp.úpravu
pomerov medzi spoluvlastníkmi móže na základe žalobného návrhu rozhodnút‘ len
vecne prislušný okrcsný súd. V žiadnom pripade takéto oprávnenie zasahovať do
úpravy týchto vzťahov stavebný zákon obci ako stavebnému úradu nezveruje.

Stavebný úrad aj napňek nesúb)asu odvolateľa ako menšinového spoluvlastnika pozemku
parc.ě.71 76/2 C KN s podielom vo výške 11/378 s rozhodnutím váčšiny podielových
spoluvlastníkov vpísomnom súhlase zo dňa 05.02.2018, v ktorom vyslovili súhlas sjeho
využitím v rozsahu práva prechodu peši, práva prejazdu vozidlom prípadne mým dopravným
prostdedkom a právo v ňom uložiť pdpojky stavby na siete technického vybavenia územia,
v rozpore s ust. * 137 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v zmysle ustanovení ktorého v prípade, ak
medzi účastníkmi konania nedójde k dohode o námietke, ktorá vyplýva z vlastníckych alebo
mých práv k pozemkom alebo stavbám, neodkázal odvolateľa ako prchlasovaného
spoluvlastníka tohto pozemku na vecne príslušný súd, aby tento rozhodol inak, ale naopak,
sám na seba túto rozhodovaciu právomoc súdu na seba protizákomie a v brubom rozpore s
ust. 137 ods.1 a 2 v spojení s ust. 40 ods.1 správneho poriadku a s ust. 139 OZ
prcvzal.

Podľa ý 47 správneho poriadku
- pn‘ej vety ods. 2 výrok obsah lije rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia

právneho yredyisu, podl‘a ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti
nahradit‘ troiw konania.

- ods.3 V odóvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti holi
podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pí1 hodnotení dókazov, ako
použil spi-á vizu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe klotých rozhodoval,
a a/co sa vyrovnal s návrlznzi a ‚zámietkanzi účastníkov konanja a s jeli vyjadreniazni k
podkladom rozhodnutia.

Podl‘a ý 39a stavebného zákona
- ods. 1 Rozhodnutím o umjestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestřiuje sa

stavba na fwm, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky
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na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnuti«. Umiestnenie stavby
sa vyznačí v graJickejprílohe územného rozhodnuti«.

- ods.2 písm.b! V podmienkach na mniestnenie stavby sa určia požiadav/cy na
zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s
okolitým životným prostredím, najmd na výškové a polohové umiestnenie stavby
vrátane odstupov od hraníc pozemku a od suscdných stavieb, na výšku stavby,
prístup a uživanie sta vieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
na napojenie na siete technického vybaven ta, napojenie na pozemné komunikácie,
na podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane
požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plácli.

Podľa ý 6 ods. 7 vyhL č.532ĺ2002 Z.z., ktorou Sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkácli na stavby
užívané osobami s obnzedzenou schopnost‘ou pohybu a orientácie, vzáiomné odstupy a
vzdialenosti treba merat‘ na na/kratších spoIn iciach medzi vonkajšími povrchmi
obvodovúch sUci:, ďalej úd hraníc pozemkov a o/craiov vozem nei komunikácie. Vystup ujúca
časť stavby sa zohi‘adňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 ni od steny.

Podl‘a ý 3 vyhL č.453i‘2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona

- ods.! Návrh na vydanie územného rozhodnuti« obsahuje
g,) meno, priezvisko Úzázov,,) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
Ii) predmet územného rozhodnutia 50 stručnou charakteristikou úzenzia a spósobujeho

doterajšieho rn‘užiÍia,
zoznwn všetkých známych účastníkov územného konania,

Ď druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastr« nehnutel‘ností s uvedenúu
vlastníckych « hzých práv, ktoiých sa Územná rozhodnutie týka, parcelně čísla
susedných pozemkov « susedných st«vieb,

4) ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o zuniestnení stavby a o využití územia, súhlas
vlastníka pozenzk2l, a/c nemá navrhovatel‘ k pozemku vlastníc/ce alebo mé právo a pre
navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť

1) Údaje o splnenípodmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli
obstarané prcdpodaním návrhu.

- ods. 3 písni. a) situačný výkres súčasného stavu Územ ta na podklade katastrálnej
mapy so zakreslenim predmetu úze,nného rozhodnutia « jeho polohy s vyznačenún
vdzieb (Účinkov) na okoUe; a/c sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia,
stavebná uzávera, chránené územie alebo ochranné pásmo podl‘a odseku 2, aj mapový
podklad v ‚nierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je
predmetom rozhodnutia a širších vzt‘ahov (‘účinkov,,) k oko liu; situačný výkres a
mapoiý podklad sa prikladá v dvoch vvhotoveniach,

- ods.4 písnz.aĺ K návrhu na 15‘danie rozhodnutia o unziestnení stavby sa podľa »desta,
druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby prikladá dokumentácia pre úzenzné
rozhodnutie v dvoch vvhotoveniach, z klorej textovej ci graflckej časti musia byt‘
dostatočne zre/mé na/mö údaje O súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou,
ak bola schválená.

Podľa 4 tejto vyhlášky
ods.] Uzemné rozhodnutie obsahuje okrem všeobecných náležitostí‘°)
a) »teno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovatel‘a a ostatných účastnikov konania,
b) druh, účel a stručný opis predmetu úzenzného rozhodnutia,
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c,) druhy ti parcelné čísla pozem kov podl‘a katastra nehnutel‘ností, na ktoiých sa predmet
temného rozhodnutia umiestňuje; tik ide o prípady uvedené v ‚ 36 ods. 4 zákona, postačí
opis územia,

d) podmienky podľa drzí/zit územné/zo rozhodnutia ustanovené v 5 39 až 39cl zákona,
e,) ďalšie podmienlty, kto;ými sa zabezpeči ochrana verejných záujmov a právolit
chráuených záujmov áčastníkov konania,
‘Q rozhodnutie o nánzietkach z2častníkov konania,
g) dobu platnosti rozhodnutia.

- ods. 2 K úze,nnéniu rozhodnutiu pripolí stavebný úrad overený situačný výkres so
zakreslením predmetu územného ro;hodnutia na podklade katastráhzej mapy alebo
mapový podklad vypracovaný podľa ‚‘ 3 ods. 3 písni. a).

Ako už balo vyššie uvedené, stavebný úrad vo výrokovej časti preskúmavaného
rozhodnutia ako predmet ůzemného konania a umiestnenia označil stavbu „Rekreačná chata“
ako stavebný objekt SO 01, ‚1Spevnené plochy“ ako objekt SO 02, Pdpojku NN ako objekt
SO 03, Vodovodnú pdpojku ako objekt SO 04 a Kanalizačnú prípojku + žumpu ako objekt
SO 05. V podmienkach pre umiestnenie a projektovú prípravu stavebný úrad uviedol, že
umiestnenie stavieb je zrejmé zo zakreslenia v situačnom výkrese spracovanom na podklade
katastrálnej mapy a urči], že rekreačná chata bude „sevemým rohem“ vzdialená od
parc.č.7285 E KN v k.ú.Malé Borové min.6,96m a zo západnej strany od pozemku
parc.č.7279 R KN k.ú.Malé Borové vzdiaená min.36,49m. V týchto podmienkach uviedo], že
umiestnenie navrhovaných stavieb je zrejmé zo zakreslenia v situačnom výkrese
spracovanom na podklade katastrálnej mapy, ktorý tvorí súčasť jeho rozhodnutia.

Nevyhnutnou súčasťou každej dokumentácie bez ohľadu na proces prerokovávania
t.j.samostatné územné alebo stavebné konanie, je vždy celková situácia stavby 1* 3 ods.3
písma! a 9 ods.I písm.c! citovanej vyhlášky č.45312000!, v ktorej sa vyznačia hranice
pozemkov a ich parcelné čísla na podklade katastrálnej mapy vrátane susedných
poZemkov a iestvuiúcich stavieb na nich, určuje stavebný pozemek. umiestňuie sa stavba na
ňom určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, na trasy podzemných sjetí a zadadení
technického vybavenia. navrhované pdpojky na dopravné a technické vybavenie územia
ydpadne ďalšie skutočnosti. ktoré z hl‘adiska umiestnenia stavby a jej uskutočnenia můžu
podstatným spósobom ovplyvniť rozhodnutie vo veci ako aj dotknuté práva mých účastníkov
konania a určujú požiadavky na obsah projektovej dokumentácie.

Podľa 5 7 zákona č. J 62/1995 Z.z. o katastri nehnuiel‘ností a o zápise vlastníckych a
mých práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon,), kataster obsahuje Kieto údaje:
a,) geometrické určenie a polohové určenie nehnutehzostí a katastrálnych úzenzL

parcelné čisla, údaje o parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálneI maye, údaje o
parcelách registra „E“ evidovaných na maye určeného operátu, druhy a výmet-v pozemkov,
súpisné čísla stavieb, údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému úzenziu obce?) údaje
dni/soch chránených ‚žehnutelností, o cen« tichnut« flwsti a údaje o využívaní nehnutel‘nostt
vybrané údaje na začlenenie pozemkov do poľnohospodárskeho pódneho fondu alebo do
lesné/jo pódneho fondu, údaje o bonitovaných pódnoekologickych jednotkách, vybrané údaje
na tvorbu a ochranu životného prostredia a vybrané údaje pre mé informačně systémy o
nehnuteľnostiach,

Podl‘a 5 70 ods. 2 tohto zákona údaje katastra, a to údaje o právach k nehnutePnostiw,,,
parcelné číslo, geometrické určenie nehnutel‘nosti, druh pozemku, geometrické určenie a
výmera katastráln e/zo územia, názov katastrálneho územia, výnzera poľnohospodárskej
jednotky alebo lesnej hospodárskejjednotky, alebo organizačnej jednotky, údaje o základných
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a podrobných polo/zo vých bodových poliach, údaje o bodovýclz poliach, ako aj
štondardizované geograJické názvy sú hodnoverné ti závdzné, tik sa nepreukáže opak
Závüzným údajom katastra nic je druh pozemku evidovaného aiw parcela registra „E“.

Správny poriadok v ust. 47 ods.2 správneho poriadku ustanovuje povinné obsahové
náležitosti výroku. Okrem uvedenia ustanovenia predpisu, podl‘a ktorého sa rozhodlo, je
nevyhnutné, aby z výroku bob jasný nielen jeho adresát, ale najmá čo sa rozhodnutím
zakladá, mení alebo mší teda konkrétne právo alebo povimosť. Výrok rozhodnutia musí byt‘
pňtom zrozurniteľný a určitý nielen pre orgán, ktorý rozhodnutie vydal, ale aj pre ostatných
účastníkov konania, ktorým sa rozhodnutie doručuje.

Preskúmaním výrokovej časti rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu v spojení
k nemu pripojenou pribohou odvo)aci orgán dospel k záveru, že tento nesplňal základné
požiadavky kladené na rozhodnutie o umiestnení stavby podl‘a 39a ods. I stavebného zákona
v spojení s ust. 3 ods.3 písma! vyhl.č.453/2000 Z.z. a základnú zákonnú tak požiadavku na
jeho zrozumitel‘nosť ajasnosť kladenú v ust.* 47 ods.2 správneho poriadku. Vo výrokovej
časti stavebný úrad umiestnenie navrhovanej stavby neurčil na podklade katastrálnej
mapy /tomuto podkladu nezodpovedá ani situačný výkres vypracovaný spracovateľom
DUR Ing.arch.Lukášom Mihalkom pripojeným k preskúmavanému rozhodnutiu/, jej
umiestnenie vzhl‘adom na predložený návrh od spoločných hraníc suscdných pozemkov
neurčil ani úplne a navyše v ňom určené dva odstupy stavby neboli určené v súlade
s ust Ó ods.? vyhl.č.532/2002 Z.z.. Umiestnenie navrhovanej účelovej komunikácie
v územnom konaní neposudzoval vůbec a o jej umiestnení ani nerozhodol.

Vo výrokovej časti stavebný úrad ako právny predpis, podľa ktorého založil
navrhovateYovi oprávnenie rekreačnú stavbu na pozemku umiestniť, nesprávne aplikoval aj
ust.-u 4 vyhl.č.453/2000 Z.z., ktoré upravuje len obsahové náležitosti územného rozhodnutia
a teda nesprávne použil hmotnoprávny predpis, podl‘a ktorého rozhodol.

Výroková časť v celom rozsahu nezodpovedá ust. 47 ods.2 v spojení s ust. 39a ods.l
stavebného zákona.

Rovnako odóvodnenie stavebného úradu, ktotým zamietol všetky odvolatel‘om uplatnené
námietky a pripomienky nezodpovedá požiadavke tohto ustanovenia v ods.3.

Medzi základné práva účastníka správneho konania patrí právo na ňacbe, dostatočné a
zrozumitel‘né odóvodnenie rozhodnutia. V odůvodnení rozhodnutia je správny orgán preto
povinný vždy náležite uviest‘, aké podklady a dókazy bob rozhodujúce pri jeho rozhodovaní,
prečo sa priMonU ku skupme dókazov podporujúcieh požiadavky účastníka I-ov! konania,
ktoré ho viedli k uloženiu poviimosti alebo zákazu určitej stavebnej činnosti, prečo ponechal
bez povšimnutia mé důkazy, ktoré bolí naopak pre rozhodnutie důležité, aké skutočnosti
alebo podklady mali preukazovať správnost‘ a opodstatnenosť jeho rozhodnutia o námietkach,
pdpomienkach a uplatnených požiadavkách účastníkov atď.

Rozhodnutie stavebného úradu, ktorým zamietol vyššie uvedené námie(ky a pdpomienky
odvolatel‘a bez toho, aby toto svoje rozhodnutie aj náležíte odůvodnil majúc pritom oporu
nielen v zisteniach alebo podk]adoch, ale najmä oporu v hmotnoprávnych predpisoch,
považuje odvolaci orgán za nedostatočné, nezrozumitel‘né, zmátočné a najmá za neodborné.

Odóvodnenie preskúmavaného rozhodnutia, v ktorom stavebný úrad aj napdek závažným
nedostatkom v predloženej DUR a v jeho zisteniach, ktoré sám ani nevykonal, odůvodnil tým,
že predbožený návrh len preskúmal, z akých hl‘adisk ani aeuviedol napr.z hľadiska súladu
stavby s platným územným plánom oboch obci /poviimosf mu vyplývajúca z ust. 37 ods.l
stavebného zákona] abebo aj tým, že k podkladom sa mali vyjadňf dotknuté orgány,
považuje OU Žilina v celom rozsahu rovinko za nedostatočné a preto odporujúce ust. 47
ods.3 správneho poriadku.
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Už tým, že navrhovatel‘ nepredložil v priebehu územného konania všetky potrebné
podklady. ktoré by preukázali súlad navrhovanej stavby s úzernnop]ánovacími podkladmi a
verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a podl‘a osobitných predpisov,
prinajmenšom vyvoláva opodstatnené pochybnosti o takomto súlade. Stavebný úrad sa
nedostatočne venoval tejto hmotnoprávnej zákonnej požiadavke, ktorá tvorí podstatu konania
o povolení stavbu umiestniť v území, ktoré nie je priamo v ňom určené pre zástavbu
rekreačnými objektami, a proto rozhodnutie, ktoré stavebný úrad vydal, nemůže byt‘ v súlade
so zákonom, pretože vychádia z nedostatočne zisteného skutkového stavu a nedostatočného
posúdenia predmetu konania.

Oú Žilina súčasne stavebnému úradu v súvislosti s výrokou časťou rozhodnutia dáva do
pozornosti ust.* 39a ods.3 písm.bI stavebného zákona v spojení s ust. 139b ods.? písm.b/
a ods.8 písm.c! tohto zákona podľa ktorého sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje
na drobné stavby a vyzýva na jeho důslednú aplikáciu pň vydávaní rozhodnutia o umiestnení
stavby.

OÚ Žilina na druhej strane nemohol v odvolacom konaní pňhliadať na dodatočné podanú
odvolaciu námietku odvolatel‘a doručenú mu dňa 2.9.a 3.9.20 19, v ktorej vyslovil zaujatosf
voči vo veei konajúcej zamestnankyni stavebného úradu Ing. Zuzane Glončákovej z důvodu,
že je vlastníčkou susediacich rodiimých pozemkov. V zmysle ust.* 10 správneho podadku
účastník konania oznámi stavebnému úradu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie vo voci
konajúceho správneho orgánu len čo sa o nich dozvie a to najneskór do vydania rozhodnutia
vo voci samej. Rozhodovaf o takejto námietke predpojatosti zákon totiž spätne neumožňuje.
Nakol‘ko OÚ Žilina vije je nadriadeným zamestnancom stavebných úradov !týmto je starosta
obce ako štatutár stavebného úradu!, v pdpade ak odvolatel‘ na tejto svojej námietke, že
u menovanej zamestnankne existuje pravdepodobnosť jej predpojatosti v posudzovanej veci
zotrvá, túto si může uplatniť avšak až po vrátení správneho spisu stavebnému úradu a po
nadobudnutí právoplatnosti odvolacieho rozhodnutia v rámci jej nového prejednania.

Podi‘a ý 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byt‘ v súlade so zákonnÝ a osžatnýnzi
právnvnÝ predpismi, musí ho iydat‘ orgán na to príslušný, musí vychádzať m spol‘ahlivo
zisteného stavu veci a musí obsahovaťpredpísané ‘záležitosti.

Podia ý 59 ods. 3 správneho poriadlm odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vrátí
správnenzu orgánu, kto;ý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, poldal‘ je to
vhodnejšie tzajinä z dóvodov ;ýchlosti alebo hospodárnosti, správny orgán je právnynz
;zázoronz odvolacieho orgánu viaza,n

K zrušeniu prvostupňového správneho rozhodnutia podľa 59 ods.2 správneho podadku
odvolací orgán pristúpi najmä vtedy, ak zistí, že k powšeniu zákona došlo v nezanedbatel‘nej
miere a s intenzitou spochybňujúcou zákonnosť jeho konania a rozhodovania ako celku.
K tornu dochádza ledy, ked‘ miera pochybení, ktorých sa v pdebehu konania správny orgán
dopustil, mala za následok vydanie nezákonného rozhodnutia.

Pretože postup stavebného úradu Obce Malé Borové, ktorý vydaniu rozhodnutia
predchádzal a ním vydané preskúmavané rozhodnutie nesplňali požiadavku zákoimosti podl‘a
ust. 46 správneho podadku, bob opodstatnené preskúmavané rozhodnutie zrušíť a vec mu
vrátif na nové prejednanie a rozhodnutie. V rámci nového prejednania a rozhodnutia bude
stavebný úrad povinný postupovať vo vyššie naznačenom smere uvedenom v odůvodnení
tohto odvolacieho rozhodnutia a v medziach zverených mu stavebným zákonom a správnym
podadkom.
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Pou čenie
Proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa podl‘a 59 odst.4 správneho poriadku nemožno

d‘alej odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmaf súdorn podl‘a príslušných ustanovení
Správneho súdneho poriadku.

‚ ĺ7ir7 \
RNDrivana Zureková

vedúca odboru

Rozhodnutie sa doručí
1. Jaroslav Mucha, Osloboditel‘ov /1,053 61 Olcnava
2. spis

Vlastníkom pozemkov parc.č.934 C KN /parc.č.7285 E KN!, parc.č.936 C KN
!parc.č.7264 E KN!, parc.č.937 C KN / parc.č.7283, 7282 a 7279 E KN!, parc.č.931/l C KN,
1744/l C KN, 1792/4 C KN v kat.území Malé Borové, parc.č.l 1574/21 a 22 C KN, 11574/3
C KN v kat.území Chlebnice a prc.č. 792/1 C KN !parc.č.7176!2 E KN/ v kat.území Malé
Borové pod navrhovanými stavbami a vlastníkom s predmetnými pozemkarni susedných
pozemkov sa toto rozbodnutie doručuje verejnou vyhláškou v zmysle ust. 42 ods.2
stavebného zákona

‘
spojení s ust. 26 ods.2 správneho podadku vyvesenim po dobu 1 5 dní na

úracbej tabuli OU Zilina ajeho intemetovom portálí ana úradnej tabuli obce Malé Borové.
Posledný deň tejto lehoty je dňom jeho dowčenia. Obec Malé Borové bezodkiadne oznámí
skutočnosť o vyveseni a zvesení tohto rozhodnutia OU Žilina jeho vrátenim.

1009 2019
Vyvesené dňa

Pečiatka a podpis osoby,
‚ potvrdzujúcej vyesenie a zvesenie:

Zvesené dňa: Z.5..O9...2V19 MESTO LIPT9XSKÝ MIKULÁŠ
MESP«7ř4RAD

031 42 MIKUL4Š
Na vedomie Obec Malé Borové s vrátením spisu

Obec Chlebnice
Miroslav Gajdoš, Vladimira Predmerského 2360/18, 911 05 Trenčín-Zlatovce


