OKRESNÝ
ÚRAD

PREŠOV

odbor výstavby a bytovej politiky
Námestie

Císlo: OU-PO-OVBP2-20

19/18818/84653/SSS-KM

mieru 3, 080 O l Prešov
V Prešove 22.07.2019

,

VEREJNA

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej
správy, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 65 ods. l zákona Č. 7111967 Zb. o
správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisova
§ 4 ods. l písm. b)
zákona Č. 608/2003
Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku
(stavebný
zákon) v znení neskorších
predpisov,
na základe podnetu D
L
, bytom
(ďalej ako "pisateľka podnetu") podaného
dňa 07.03.2019,
preskúmal právoplatné rozhodnutie mesta Svidník Č. 2284-16639/2018
zo
dňa 07.01.2019, právoplatného dňa 11.02.2019 a rozhodol takto:
Podľa § 65 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, z r u š uje
rozhodnutie mesta Svidník Č. 2284-16639/2018
zo
dňa 07.01.2019.

Odôvodnenie
Mesto Svidník, ako príslušný stavebný úrad, (ďalej len "stavebný úrad"), vydalo dňa
07.01.2019 rozhodnutie Č. 2284-16639/2018,
ktorým podľa § 66 stavebného zákona v spojení
s ustanovením
§ 10 vyhlášky Ministerstva
životného
prostredia
Slovenskej
republiky
Č. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej ako
"vyhláška
Č. 453/2000
Z. z.") a ustanovenia
§ 46 správneho poriadku, dočasne povolilo
stavbu: "Prestavba
bytu Č. 84" v bytovom dome so súp. Č. 495 umiestnenom
na pozemku
parcela C KN Č. 202/190 v k. Ú. Svidník, 2 poschodie, byt Č. 84, na dobu trvania nájomnej
zmluvy uzatvorenej 17.08.2018 medzi Spoločenstvom
vlastníkov bytov Ladomírka, so sídlom
Mládeže 495, 089 O l Svidník a stavebníkmi
M
Š
a.
L
Š
obaja bytom
(ďalej len "stavebníci").
Na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, bol dňa 25.03.2019
stavebným úradom postúpený podnet podaný DL,
bytom
, ktorý na stavebný úrad podala dňa 07.03.2019 a v ktorom žiada o preskúmanie

rozhodnutia
stavebného
úradu č. 2284- l 6639/20 l 8 zo dňa 07.01.20 l 9, právoplatného
dňa
t t .02.20 t 9 mimo odvolacieho konania.
V podnete D
L
uvádza, že zo strany stavebného úradu mesta Svidník pri
vydávaní uvedeného stavebného povolenia došlo k vážnym pochybeniam
a protiprávnym
postupom v zmysle stavebného konania a iných právnych predpisov, že dňa 06.05.20 t 8 sa
uskutočnilo
zasadnutie
spoločenstva
vlastníkov bytov Ladomírka na ul. Mládeže 495 vo
Svidníku, pričom spoločenstvo vo svojej pozvánke nemalo uvedené, že na zasadnutí sa bude
rokovať
o začlenení
spoločného
nebytového
priestoru k bytu Č. 84 v bytovom dome
Č. 495 postavenom
na pozemku parcela C KN Č. 202/190 v k. Ú. Svidník a že aj napriek tomu
spoločenstvo
schválilo prestavbu vyššie uvedeného bytu v rozpore so stanovami spoločenstva
a to tým, že z celkového počtu l t 2 účastníkov sa zúčastnilo iba 26, čím došlo k hrubému
porušeniu
stanov bytového spoločenstva
a že stavebný úrad sa pri vydávaní stavebného
povolenia
vôbec touto problematikou
nezaoberal.
Ďalej uvádza, že spoločný
nebytový
priestor slúži pre príslušné byty, že sa tam nachádzajú merače elektrickej energie, stúpačky
a hlavné uzávery kúrenia k jednotlivým
bytom a preto pisatel'ka podnetu, ako vlastníčka
susedného bytu Č. 83 nemôže súhlasiť s vydaným stavebným povolením a s postupom mesta
Svidník,
z dôvodu nedostatočného
posúdenia celkovej situácie, z dôvodu protiprávneho
vydania stavebného povolenia a z dôvodu ohrozenia bezpečnosti obyvatel'ov celého bytového
domu. Uvádza, že nevie z akého dôvodu si stavebný úrad mohol dovoliť tento spoločný
nebytový
priestor prekvalifikovať
na bytový priestor priradením k bytu Č. 84. Stavebníci
postavením
priečky si zriadili ďalšiu izbu a znemožnili prístup do spoločného nebytového
priestoru.
V závere podnetu žiada, aby stavebný úrad zastavil už prebiehajúce
prerábanie
nebytového
priestoru na bytový priestor a aby tento priestor bol daný do pôvodného stavu
a aby slúžil svojmu pôvodnému účelu.

§ 65 ods. I správneho poriadku, rozhodnutie. ktoré je právoplatné, moze
z vlastného alebo iného podnetu preskúmať správny orgán najbližšie
vyššieho stupňa
nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal (§ 58). ak ide o rozhodnutie
ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustavenej osobitnej
komisie (§ 61 ods. 2).
Podľa

Vzhľadom
k uvedenému
ustanoveniu
správneho
poriadku,
keďže
napadnuté
rozhodnutie
Č. 2284-16639/20
t 8 zo dňa 07.01.2019 vydal stavebný úrad, orgán príslušný na
jeho preskúmanie
mimo odvolacieho
konania je Okresný úrad Prešov, odbor výstavby
a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy.
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej
správy (ďalej len "okresný úrad") po predbežnom
preskúmaní veci na podklade spisového
materiálu predloženého
stavebným úradom mesta Svidník, oznámením Č. OU-PO-OVBP220 t 91t 88 t 8/65127 zo dňa 05.06.2019 oznámi l v súlade s § 18 ods. 3 zákona Č. 7 tll96 7 Zb. o
správnom
konaní účastníkom
konania začatie konania
o preskúmanie
právoplatného
rozhodnutia
mesta Svidník Č. 2284-16639/2018
zo dňa 07.01.2019
mimo odvolacieho
konania s tým, že v lehote 5 dní odo dňa doručenia oznámenia sa môžu k veci vyjadriť.
K podnetu sa nevyjadril žiaden z účastníkov konania.
Dňa 18.06.2019 stavebný úrad mesta Svidník doručil okresnému
12389/2019 zo dňa 14.06.2019, na ktorý stavebný úrad odpovedal listom
20 191t 88 t 8/72895 zo dňa 21.06.2019.

úradu list Č. 1303Č. OU-PO-OVBP2-

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej
správy, v mimo odvolacom konaní preskúmal podnetom napadnuté rozhodnutie stavebného
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úradu spolu so spisovým materiálom týkajúcim sa veci, porovnal jeho výrok aj odôvodnenie
so všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi
v danej veci aplikovateľnými,
najmä
s príslušnými
ustanoveniami
stavebného zákona a správneho poriadku a vyhodnotil dôvody
uvedené v rozhodnutí stavebného úradu, ako aj dôvody uvedené v podnete, pričom dospel
k záveru, že rozhodnutie stavebného úradu nezodpovedá v celom rozsahu zákonu, najmä § 58
ods. 2 v spojení s § 139 ods. l stavebného zákona a § 3 ods. 5 a § 32 ods. l zákona
o správnom konaní a preto je odôvodnené jeho zrušenie v konaní mimo odvolania.
V danom
prípade
byt stavebníkov
sa nachádza
na 2. nadzemnom
podlaží
osemposchodového
panelového bytového domu na ulici Mládeže 495/6 vo Svidník. Prestavba
tohto bytu Č. 84 sa týka vytvorenia nového príslušenstva
bytu (šatníka), ktorý vznikne
začlenením
technickej časti schodiskového
priestoru (nebytový priestor) do dispozície bytu
a vytvorením
nového priestoru pre rozvádzač s meraním. Táto časť nebytového priestoru
o výmere 5,3 m2, bude podľa predloženej projektovej dokumentácie
využívaná ako šatník.
Predmetný nebytový priestor bude pričlenený k bytu Č. 84 a bude stavebníkmi využívaný na
základe
nájomnej
zmluvy
Č.
l/20 18 uzatvorenej
dňa 17.08.2018
medzi stavebníkmi
a Spoločenstvom
vlastníkov bytov Ladomírka.
Podľa § 65 ods. 2 zákona o správnom konaní, správny orgán príslušný na preskúmanie
rozhodnutia
ho zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom,
všeobecne
záväzným
právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením a pri zrušení alebo
zmene rozhodnutia
dbá na to, aby práva nadobudnuté
dobromyseľne
boli čo najmenej
dotknuté a podľa ods. 3 uvedeného ustanovenia,
pri preskúmavaní
rozhodnutia
vychádza
správny orgán z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia a nemôže
preto zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce
skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.
Žiadosť o stavebné povolenie podali stavebníci na stavebný úrad dňa 12.11.2018,
týmto dňom bolo konanie v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté.
Zmenu zákona Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších
predpisov
priniesla novela publikovaná
v Zbierke zákonov SR pod číslom
283/20 l8 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. novembra 2018.
Vzhľadom ku skutočnosti, že predmetné stavebné konanie začalo v čase, keď novela
Č. 283/2018
Z. z. už nadobudla účinnosť, okresný úrad pri preskúmavaní
napadnutého
rozhodnutia v zmysle § 65 ods. 3 zákona o správnom konaní vychádza z tejto platnej právnej
úpravy.
Podľa prvej vety § 58 ods. 2 stavebného zákona, stavebník musí preukázať, že je
vlastnikom pozemku aLebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré
ho oprávňuje zriadiť na Ýlom požadovanú stavbu.
Podl'a § 139 ods. l stavebného
zákona, pod pojmom
"iné práva k pozemkom
a stavbám" použitým v spojení" vlastnicke aLebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich"
sa podľa povahy prípadu rozumie a) uživanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej
zmluvy. dohody o budúcej kúpnej zmluve aLebo dohody o budúcej zmLuve o vecnom bremene,
z ktorých vypLýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, b) právo vyplyvajúce z vecného
bremena spojeného s pozemkom
aLebo stavbou, c) právo vyplyvajúce
z iných právnych
predpisov, d) užívanie pozemku aLebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vypLýva
právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.
Je povinnosťou
stavebníka v stavebnom
konaní preukázať vlastníctvo
k pozemku
alebo stavbe alebo "iné právo" oprávňujúce
ho stavať. .Jné právo" pre účely stavebného
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zákona je postavené
na roveň vlastníctva a jeho pojem je vymedzený v § 139 ods. l
stavebného
zákona.
Podl'a písm. a) tohto ustanovenia môže byť nájomné právo preukázané
nájomnou
zmluvou
uzavretou
podľa Občianskeho
zákonníka
(§ 663 a nasl.) medzi
prenajímatel'om
a nájomcom,
musí však z nej jednoznačne
vyplývať, že na prenajatom
pozemku
(v tomto prípade nebytový priestor za výťahom bytového domu č. 495) môže
nájomca postaviť určitú konkrétnu stavbu a takisto musí obsahovať dobu trvania nájmu.
V takomto prípade stavbu možno povoliť vždy len na dobu určitú.
V danom prípade predložili stavebníci
stavebnému
úradu úradne overenú kópiu
nájomnej zmluvy o využívaní nebytových spoločných priestorov Č. 1/2018 uzatvorenú dňa
17.08.2018
medzi Spoločenstvom
vlastníkov bytov Ladomírka,
so sídlom Mládeže 495,
Svidník, ako prenajímatel'om
a stavebníkmi (ďalej len "nájomná zmluva"). V bode 3 tejto
nájomnej zmluvy je uvedené cit.: "Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, bez možnosti
odkúpenia
do vlastníctva
formou - vydržaním."
Na základe tejto predloženej
nájomnej
zmluvy stavebný úrad v napadnutom
rozhodnutí povolil požadovanú
stavbu ako stavbu
dočasnú len na dobu trvania nájomnej zmluvy.
Vo výpise z uznesenia
zo zasadnutia
Spoločenstva
vlastníkov
bytov Ladomírka
konaného dňa 06.05.2018 je v bode [V., ktorý pojednáva o schválení nájmu nebytových
priestorov
za výťahom
pre stavebníkov,
uvedené cit.: " ... na dobu neurčitú bez možnosti
odkúpenia do vlastníctva, ani formou - vvdržania."
Z uvedeného vyplýva, že aj keď z uznesenia zo zasadnutia spoločenstva je zrejmé, že
nájom je spoločenstvom
schválený bez akejkoľvek
možnosti odkúpenia
do vlastníctva,
v samotnej nájomnej zmluve je bod J. pojednávajúci o dobe nájmu formulovaný tak, že iba
vydržaním nemôžu prejsť vlastnícke práva na stavebníkov, čo možno chápať aj tak, že iným
spôsobom,
napr. kúpno-predajnou
zmluvou stavebníci môžu vlastnícke práva k predmetu
nájomnej zmluvy nadobudnúť.
Pri preskúmavaní
napadnutého rozhodnutia a s ním súvisiaceho spisového materiálu
okresný úrad zistil, že v danom prípade podmienky nájmu schválené spoločenstvom
dňa
06.05.2018
nie sú totožné s podmienkami
uvedenými
v nájomnej zmluve, čo spôsobuje
zmätočnosť.
Podl'a prvej a druhej vety § 7 ods. l zákona Č. 283/2018 Z. z., ktorým sa mení a doplňa
zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov),
spoločenstvo je právnická osoba založená podf'a tohto zákona, ktorá spravuje

spoločné
časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú
v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len" spoločné nebytové
priestory"), príslušenstvo a priľahly pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Spoločenstvo
zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome.
Podl'a druhej vety § 7 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov,
návrh na zápis zmien alebo zániku zapisovaných údajov podla odseku 7 je povinný podal'
príslušnému správnemu orgánu predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového
priestoru v dome do 30 dní odo dňa, keď zmena nastala.
Podl'a § 7 ods. 7 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, do registra sa
zapisuje a) názov a sídlo spoločenstva, b) identifikačné číslo, c) orgány spoločenstva, d)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu.
Podl'a § 7 ods. 10 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, náležitosti
zapísané v registri sú účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu do registra.
Podl'a prvej a posednej vety § 7b ods. l zákona o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov,
spoločenstvo
môže vykonával' len činnosti vymedzené týmto zákonom.
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Spoločenstvo
môže v mene vlastníkov bytov prenajímal' spoločné nebytové
časti domu a zariadenia domu. príslušenstvo a priľahlý pozemok.

priestory.

spoločné

Podl'a prvej a druhej vety § 7c ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, predseda je štatutárny orgán. ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene.
Predsedu

volí zhromaždenie

na tri roky.

Predsedu volia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome v zmysle § 14b ods. l
písm. b) nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome na obdobie troch rokov (§ 7c ods. 2). Po skončení funkčného obdobia stráca svoje
právne postavenie a musí byt' vykonaná nová voľba predsedu. Ten istý predseda môže svoju
funkciu vykonávať viac volebných období, ak bol na začiatku každého obdobia v zmysle
zákona opätovne zvolený. V prípade, ak k zvoleniu predsedu nedôjde, alebo voľba predsedu
neprebehne, spoločenstvo nemá štatutárny orgán, a teda nemôže navonok konať voči tretím
osobám. Do zvolenia nového predsedu nie je v tomto prípade ani umožnené zastupovanie
určeným členom rady, tak ako je to v iných prípadoch.
Predseda je povinný v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov, podať príslušnému správnemu orgánu (okresnému úradu v sídle
kraja) návrh na zápis zmeny alebo zániku zapisovaných údajov do registra (s príslušnými
prílohami) podľa odseku 7 uvedeného ustanovenia a to do 30 dní odo dňa, keď zmena nastala.
Podľa údajov z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
vedeným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správy, bol posledný
návrh na zápis zmeny predsedu Spoločenstva vlastníkov bytov Ladomírka podaný dňa
09.04.2013, ktorý v zmysle zákona obsahoval všetky predpísané náležitosti. Dňa 11.04.2013
bola príslušným správnym orgánom vykonaná požadovaná zmena predsedu spoločenstva
Ladomírka, ktorým sa stal Jozef Michališin. Avšak do času vydania napadnutého rozhodnutia
neboli príslušnému správnemu orgánu doručené iné návrhy na zápis do registra týkajúce sa
novej vol'by predsedu spoločenstva.
Súčast'ou spisového materiálu je kópia výpisu uznesenia zo zasadnutia Valného
zhromaždenia
Spoločenstva vlastníkov bytov Ladomírka konaného dňa 08.05.2016
v Spojenej škole internátnej Svidník, v ktorej podl'a dobu UL výpisu uznesenia bol Jozef
Michališin zvolený za predsedu spoločenstva Ladomírka na obdobie 3 rokov, ale pod l'a
údajov z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov nebola predsedom
splnená zákonná povinnost', podľa ktorej je predseda spoločenstva povinný v zmysle § 7 ods.
2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov podať príslušnému správnemu orgánu
návrh na zápis zmeny údajov do registra do 30 dní odo dňa, keď zmena nastala, pričom aj
nová vol'ba predsedu (aj zvolenie tej istej osoby, ktorá bola predsedom v predchádzajúcom
volebnom období) je v zmysle zákona zmenou. Nesplnenie tejto zo zákona danej povinnosti
je porušením ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Z uvedeného vyplýva, že k uzatvoreniu nájomnej zmluvy došlo v čase, keď Jozef
Michališin už predsedom nebol, nakoľko mu trojročné funkčné obdobie v zmysle zákona, na
ktoré bol zvolený skončilo a návrh na zápis novej vol'by predsedu nebol predsedom
spoločenstva na správny orgán podaný. Okresný úrad uvádza, že nájomnú zmluvu v tomto
konkrétnom prípade v mene spoločenstva uzavrela osoba, ktorá v zmysle zákona o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov nemala oprávnenie, nebola právne legitimovaná na tento
právny úkon, nemohla teda konať v mene spoločenstva ako jej štatutárny orgán, z čoho
jednoznačne vyplýva, že stavebníkmi predložená nájomná zmluva je právne irelevantná.
So zretel'om na význam ochrany vlastníctva v právnom štáte, nemožno akceptovať
výstavbu stavby, aj dočasnej, bez hmotnoprávneho titulu k nehnutel'nosti, ktorý musí byť
preukázaný pred začatím výstavby. Na základe uvedeného okresný úrad uvádza, že v zmysle
ustanovenia § 58 ods. 2 stavebného zákona stavebníkmi predložená nájomná zmluva nie je
preukázaním iného práva podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré preukázané malo byť
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a ktoré by stavebníkov

oprávňovalo

zriadiť predmetnú

stavbu.

§ 14b ods. I písm. p) zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
vlastnici bytov a nebytových priestorov v dome prijlrnajú rozhodnutia nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujÚ o
nájme a výpožičke spoločných nebytových priestorov, spoločných časti domu, spoločných
zariadeni domu a prislušenstva.
Podl'a § 14b ods. 2 písm. d) zákona o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov,
vlastnici bytov a nebytových priestorov v dome prijimajú rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou
hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujÚ o zmluve o nájme
a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uživajú s právom jej kÚpy
po uplynutí dojednaného času užívania, alebo jej zmene.
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov upravuje podl'a vel'kosti kvóra
vyžadovaného
na platnosť rozhodnutia v § 14b päť druhov hlasovania vlastníkov. V prípade
Podl'a

hlasovania
o nájme a výpožičke spoločných
nebytových priestorov prijímajú rozhodnutia
nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
(§ 14b ods. l písm. p)). V prípade prijatia rozhodnutia o zmluve o nájme s právom jej kúpy po
uplynutí dojednaného
času sa vyžaduje dvojtretinová
väčšinou hlasov všetkých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome (§ 14b ods. 2 písm. d)).
Vychádzajúc z predloženého spisového materiálu podl'a výpisu uznesenia zo zasadnutia
spoločenstva
Ladomírka
konaného
dňa 06.05.2018,
sa tohto zasadnutia
zúčastnilo
29
vlastníkov z celkového počtu 112. S nájmom nebytových priestorov pre stavebníkov súhlasilo
podl'a bodu IV. výpisu uznesenia 29 vlastníkov, čo nie je ani nadpolovičná
väčšina ani
dvojtretinová
väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako
to striktne

ukladá zákon.

Podl'a § 62 ods. 3 stavebného zákona, stavebný Úrad zabezpeči stanoviská dotknutých
orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie Účastníkov konania a ich námietky.
Vplyv navrhovanej
stavby na okolitú zástavbu sa posudzuje na základe vyjadrení
dotknutých
orgánov spolupôsobiacich
v konaní, ktoré sa v konaní podľa stavebného zákona
k predloženej
projektovej dokumentácii
vyjadrujú práve s nimi sledovaných
hľadisk podl'a
osobitných
predpisov za účelom ochrany verejných záujmov. V zmysle ustanovenia § 140b
ods. l stavebného zákona obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa
tohto zákona
záväzný
a bez zosúladenia
záväzného
stanoviska
s inými záväznými
stanoviskami
nemôže rozhodnúť vo veci.
V danom prípade súčasťou predloženej projektovej dokumentácie prestavby bytu Č. 84
je riešenie protipožiarnej
bezpečnosti stavby, čo je v súlade s ust. § 9 ods. l písm. b) bodu 2
vyhlášky
MŽP SR Č. 453/2000 l. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti
o všeobecných
technických
požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou
pohybu
a orientácie (ďalej len "vyhláška Č. 453/2000 l. z."), ale stanovisko Okresného riaditel'stva
Hasičského
a záchranného
zboru, ako dotknutého orgánu, vykonávajúceho
štátny požiarny
dozor posudzovaním
projektovej dokumentácie
predmetnej stavby z hľadiska protipožiarnej
bezpečnosti sa v spise nenachádza.
V spise sa nachádza
iba záznam z nahliadnutia
do spisového
materiálu zo dňa
10.12.2018, účelom ktorého bolo podanie stanoviska v stavebnom konaní OR Hall Svidník.
V tomto zázname je uvedené, že OR Hall
Svidník nemá pripomienky
k predloženej
projektovej dokumentácie požiarnej ochrany a súhlasí s vydaním stavebného povolenia.
Okresný úrad uvádza, že takto podané stanovisko dotknutého
orgánu neobsahuje
legislatívne
požadované
náležitosti, ktoré stanovisko má mať a to aj s ohľadom na to, že
bytový dom nie je jednoduchou
stavbou.
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V danom prípade v rámci prestavby bytu č. 84 je potrebné zrealizovať
preloženie
elektrického
rozvádzača
s meraním
a demontáž
pôvodnej
oceľovej
rozvádzacej
skrine.
V zmysle ustanovenia
§ 9 ods. l písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., v danom prípade
projektová
dokumentácia
stavby, ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, má obsahovať
podľa druhu a účelu stavby aj projekt elektroinštalácie
vypracovaný
oprávnenou
osobou,
z ktorého
budú zrejme
technické
podmienky
a popis riešenia
preloženia
elektrického
rozvádzača
s meraním.
Predložená
projektová
dokumentácia
projekt
elektroinštalácie
neobsahuje

čo je v rozpore s uvedeným

ustanovením.

Nepredložením
projektu elektroinštalácie,
ako súčasti projektovej dokumentácie,
nie je
preukázané
splnenie základnej požiadavky
na stavby podľa osobitného
predpisu uloženej
v § 43d stavebného zákona. Osobitným predpisom je v danom prípade § :3 7 vyhlášky MŽP
SR Č. 532/2002
Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti
o všeobecných
technických
požiadavkách
na výstavbu a o všeobecných
technických
požiadavkách
na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Súčasťou
spisového
materiálu
je
vyjadrenie
spoločnosti
VSD,
a.
s.
Č. 20898/2018/5100980523
zo dňa 18.09.2018, ktorým sa VSD, a. s., ako prevádzkovateľ
distribučnej
sústavy, vyjadrila k žiadosti stavebníkov
o zmenu maximálnej
rezervovanej
kapacity pripojenia existujúceho odberného zariadenia. Spoločnosť VSD, a. s., ako dotknutý
organ v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) stavebného zákona sa nevyjadrila k predloženému
projektu elektroinštalácie,
keďže ten stavebníkmi predložený nebol.
Okresný úrad upozorňuje
stavebný úrad na duplicitné doručovanie,
ktoré bolo po
preskúmaní
predloženého
spisového
materiálu
týkajúceho
sa napadnutého
rozhodnutia
zistené. Stavebný úrad v konaní jednotlivé písomnosti aj napadnuté rozhodnutie doručoval
formou verejnej vyhlášky a zároveň doručoval písomnosti účastníkom konania aj jednotlivo
do vlastných rúk, a to stavebníkom,projektantovi
a stavebnému dozoru.
Doručovanie
verejnou vyhláškou je opodstatnené a zároveň povolené len v prípadoch,
ak účastníci konania nie sú správnemu orgánu známi, alebo ak pobyt účastníka nie je
správnemu
orgánu známy, alebo ak tak výslovne určuje osobitný predpis. Osobitný predpis
stanovuje, že doručovanie sa vykoná verejnou vyhláškou najmä vtedy, ak sa jedná o konanie
s veľkým počtom účastníkov alebo ak sa toto konanie dotýka veľkého územia. Ak stavebný
úrad doručuje písomnosti verejnou vyhláškou je vylúčené, aby zároveň niektorým účastníkom
konania doručoval písomnosti do vlastných rúk podľa § 24 správneho poriadku . V takom
prípade
doručenie
písomného
vyhotovenia
písomnosti
do vlastných
rúk niektorým
účastníkom
nemá právny účinok doručenia. Právny účinok doručenia nastáva až pätnástym
dňom od vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli. Duplicitné doručovanie písomnosti správny
poriadok

ani stavebný

zákon nepripúšťa.

Podľa § 3 ods. l zákona o správnom konaní, spravne orgány postupujú v konaní
v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu
a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať
plnenie ich povinností.
Podľa prvej vety § 3 ods. 5 zákona o správnom konaní, rozhodnutie správnych
orgánov musí vychádzať zo spol'ahlivo zisteného stavu veci.
Podl'a § 32 ods. 1 zákona o správnom konaní, správny orgán je povinný zistiť presne
a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaral' potrebné podklady pre rozhodnutie.
Pritom nieje viazaný len návrhmi účastníkov konania.
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Podl'a § 46 zákona o správnom konaní, rozhodnutie musí byl' v súlade so zákonmi
a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydal' orgán na to príslušný, musi vychádzal' zo
spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahoval' predpisané náležitosti.
Nakol'ko rozhodnutie
správneho orgánu je výsledkom a záverom celého správneho
konania, ktorého právne účinky zasahujú do právnych pomerov osôb (účastníkov konania),
musí byt' v zmysle zásady materiálnej pravdy (prvá veta § 3 ods. 5 správneho poriadku)
vydané na základe spol'ahlivo a presne zisteného skutočného stavu veci, kedy sa vyžaduje
taký postup, aby si správny orgán obstaral také podklady pre rozhodnutie, ktoré mu umožnia
zistit' presne a úplne skutočný stav veci. Nedostatky týkajúce sa takéhoto zistenia sú dôvodom
na zrušenie napadnutého
rozhodnutia a vrátenie veci na nové prejednanie
a rozhodnutie.
Zistením
skutočného
stavu veci sa rozumie zistenie všetkých podstatných
skutočností
v súlade s príslušným hmotnoprávnym
predpisom. Úplnost' znamená povinnost' správneho
orgánu zistiť všetky rozhodujúce
skutočnosti bez ohl'adu na to, či budú v prospech alebo
neprospech účastníka konania.
Stavebný úrad sa uvedenými právnymi
dôsledne neriadil, čím pri vydávaní napadnutého

ustanoveniami
zákona o správnom konaní
rozhodnutia došlo k porušeniu zákona.

Vychádzajúc
z vyššie uvedeného,
v danom prípade pre povolenie
navrhovanej
dočasnej stavby nebola splnená základná podmienka preukázania vlastníckeho alebo iného
práva k nehnutel'nosti,
ktorá je v spoluvlastníctve
vlastníkov bytov a nebytových priestorov
spoločenstva
Ladomírka. Stavebný úrad v konaní neposúdil právnu relevantnosť
nájomnej
zmluvy,
nezabezpečil
všetky potrebné doklady potrebné k spol'ahlivému
posúdeniu
veci
a teda pri vydávaní napadnutého rozhodnutia nevychádzal zo spol'ahlivo zisteného stavu veci,
čím došlo k porušeniu § 3 ods. 5 správneho poriadku. Uvedené pochybenie ma za následok
nezákonnosť

napadnutého

rozhodnutia.

Zákonná povinnosť správneho orgánu v zmysle § 65 ods. 2 správneho poriadku, db at'
pri zrušovaní a zmene právoplatného rozhodnutia, aby práva nadobudnuté dobromysel'ne boli
čo najmenej dotknuté, nemožno chápať tak, že tieto práva nemôžu byť dotknuté vôbec.
Dobromysel'nosť
v zmysle tohto ustanovenia nemá prednost' pred zákonnost'ou.
Vychádzajúc
vo výrokovej

p ou če

fi

z takto zisteného

stavu veci bolo potrebné

rozhodnút'

tak, ako je uvedené

časti tohto rozhodnutia.
ie:

Proti tomuto rozhodnutiu je v zmysle ustanovenia § 68 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb.
o správnom
konaní (správny poriadok) možné podat' odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
doručenia
na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie
je
preskúmatel'né
príslušným súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

[ng. Andrea Marcmkova
vedúca odboru

/
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Toto oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov a zároveň bude zverejnené na
webovom sídle Okresného úradu Prešov. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Rozhodnutie sa súčasne zverejní na úradnej tabuli mesta Svidník a na webovom sídle mesta
Svidník, ak ho má zriadené.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.

Pečiatka, podpis:

Na vedon .~
Ol. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sov. hrdinov 102,089 Ol
Svidník
02. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 3 1,04291 Košice
03. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru, Čat. Nebiljaka 1,089 O l Svidník
04. Mesto Svidník, stavebný úrad, Sovietskych hrdinov 200133, 089 O l Svidník - po
nadobudnutí právoplatnosti spolu so spisovým materiálom
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