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OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Vec
Mgr. Pavol Sesták, Mgr. Ľubomíra Sestáková, E.M. Soltésovej 23, 052 01 Spišská Nová Ves —

odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Spišská Nová Ves, Č. 20-3114-2/201 9-Ľo zo dňa
05.12.2019, ktorým bola povolená stavba „Obnova bytového domu EM. Soltésovej 23,25,
Spišská Nová Ves“, stavebníkovi - Vlastníkom bytov a NP bytového domu s.č. 2750, E.M.
Soltésovej 23,25, Spišská Nová Ves

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný
orgán štátnej správy aj pre úsek stavebného poriadku podl‘a * 4 písm. b) zákona č. 608/2003
Z.z. o štátnej správe pre územně ptánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poňadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, v spojení s 118 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku — stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), rozhodujúc podľa 59 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, o odvolaní Mgr. Pavla Sestáka a Mgr. Ľubomíry Sestákovej, E.M. Soltésovej 23,
Spišská Nová Ves, proti rozhodnutiu Mesta Spišská Nová Ves, Č. 20-31 14-2/2019-Ľo zo dňa
05.12.2019, ktorým bota, podl‘a 66 stavebného zákona, povolená stavba „Obnova bytového
domu EM. Sokésovej 23,25, Spišská Nová Ves“, stavebníkovi Vlastnikom bytov a NP
bytového domu s.č. 2750, E.M. Šoltésovej 23,25, Spišská Nová Ves, podľa ust. 59 ods. 2
zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, odvolanie

zamieta

a rozhodnutie Mesta Spišská Nová Ves, Č. 20-3114-2/201 9-Ľo zo dňa 05.12.2019 potvrdzuje.

Odóvodnenie

Mesto Spišská Nová Ves, (ďalej len „stavebný úrad“). vydalo dňa 05,12.2019. pod
Č. 20-3114-2/201 9-Ľo rozhodnutie, ktorým bola povolená stavba „Obnova bytového domu
E.M. Soltésovej 23,25, Spišská Nová Ves“, stavebníkovi Vlastníkom bytov a NP bytového
domu s.č. 2750, E.M. Šoltésovej 23,25, Spišská Nová Ves.

Proti tomuto rozhodnutiu sa Mgr. Pavol Šesták a Mgr. Ľubomíra Šestáková v zákonom
stanovenej lehote (ďalej len „odvolatelia“) odvolali. V obsahu svojho odvolania odvolatelia
uviedli, že „ako bezpodieloví vlastníci bytu v predmetnom bytovom dome upozorňujú, že
väčšina vlastníkov bytového domu nedostala možnosf oboznámif sa s projektom pre stavebné
povolenie pred podaním projektu na stavebný úrad. Vlastníci vóbec neboli informovaní, že



projekt je vyhotovený a vyexpedovaný, projekt nebol vlastníkom odprezentovaný a vlastníkmi
schválený, aby mohol byt‘ postúpený k stavebnému konaniu na žiadnej schódzi vlastníkov
bytov a nebytových priestorov. Odvolatelia majú zato, že stavebný úrad mal vyzvaf vlastníkov
bvtov a nebytových priestorov na predloženie hlasovasiia, ktorým by boto preukázané, že
komplexná obnova bytového domu bola odsúhlasená na základe predloženej projektovej
dokumentácie a prerušiť konanie. Bytové družstvo sa v stavebnom konaní preukázalo zápisom
z domovej schódze, ktorým deklarovalo zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov
vo veci vybavovania stavebného povolenia. V zmysle správneho poriadku - 17 ods. 3-
splnomocnenie na zastupovanie sa nepreukázalo písomným plnomocenstvom alebo
plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Bytové družstvo takýmto splnomocnením v tem
čase nedisponovalo ani nedisponuje. Nebol zvolený ani spoločný splnomocnenec pre
domčovanie, nebolo mu udelené splnomocnenie na celé konanie, ani na časť úkonov. Preto
mal stavebný úrad bytové družstvo pri podaní žiadosti o stavebné povolenie požiadať o
doplnenie plnomocenstva udelené vlasmíkni bytov a NP a až potom zahájiť konanie. Okrem
týchto dóvodov odvolatelia ďalej konštatujú v bode 1 svojho odvo]ania, že stavebné povolenie
oznámené verejnou vyhláškou malo byt‘ vyvesené spósobom v mieste obvyklým, ale nie len na
úradnej tabuli mesta SNW. Správca bytového domu je povinný podl‘a zákona č. 182/1993 Z.z.
priebežne informovat‘ na mieste v dome obvyklom postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v
rámci zabezpečenia prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých
mých činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk.
Nezverejnením informácie v bytovom dome o prebiehajúcom stavebnom konaní, teda činnosť
spojená so správou domu, pod ktoré stavebné konanie bytového domu spadá sú odvolatelia toho
ná.zoru, že boli porušené ich práva, nakoľko nedošlo k naplneniu paragrafov stavebného zákona
a zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V bode 2 svojho odvolania uviedli, že
projekt podl‘a * 62 ods. 1 písm. c) stavebného zákona nedeklaruje zabezpečenie komplexnosti
a plynulosti výstavby, nakoľko neobsahuje situáciu, v ktorej by boli naznačené inžinierske siete,
prípejky a vůbec neobsahuje projekt organizácie výstavby. V správe je uvádzaný záber bližšie
nedefinovaných plóch ‚ obmedzenie dopravy na miestnej komunikácií a nedefinované zníženie
komfortu. Problematický je aj záber susedného pozemku ku ktorému majitelia bytov nemajú
právny vzťah. Rovnako problematické vidia odvolatelia aj nejasné formulované obmedzenie
premávky verejnej komunikácie a teda aj prípadný zásah vozidiel s právom prednostnej jazdy,
najmä sanitiek a požiarnej techniky. Sú toho názoru, že údaje v súhnmej technickej správe sú
pre organizáciu výstavby nepostačujúce a preto požadujú doplniť projekt organizácie výstavby
aj o grafickú časť a zároveň doplnit‘ PD aj o návrh úprav okolia stavby a návrh ochrany zelene
počas uskutočňovania stavby. V bode 3 svojho odvolania poukázali na použité stavebné
materiály a ich triedu horľavosti, kde riešené detaily považovali za powšenie ustanovenĺ
zákona č. 94/2001 a s tým súvisiacej SYN 92 0201-1, nakoľko majú zato, že aplikáciou týchto
horľavých výrobkov bude nemožné v prípade nehodovej udalosti zabránit‘ alebo obmedzif
šírenie ohňa po fasáde, oheň sa může vďaka aplikovaniu PUR izolácie dostat‘ aj do póvodnej
sendvičovej konštmkcie a rozšírif sa k zabudovanému polystyrénu, čím vznikriú tzv. skryté
ohriiská, čo v nemalej miere prispeje k strate statickej únosnosti nosnej konštrukcie ako takej
predmetného objektu ako aj objektu susediaceho. Vlastníkmi nosnej konštrukcie, ktorá je
navzájom spolupůsobiaca sú všetci vlastníci, ktorí v prípade degradácie a nehodovej udalosti
znášajú prípadné konsekvencie. Zároveň susedný bytový dom nebol účastníkom konania,
nevyjadrili sa k pripevneniu dilatačných líšt na susedný bytový dom, čím sa vlastníci bytového
domu dostávajú do možného právneho sporu s majiteľmi susedného bytového domu. Zároveň
z požiarneho hľadiska nie je riešený styk s komínovým telesom na východnej strane objektu. Z
požiameho hľadiska sa projektant, špecialista pre požiamu ochranu nevyjadril k rekonštrukcii
slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov, ani či nevzniká potreba pre samostatný požiamy
úsek pre tieto rozvody. V bode 4 svojho odvolania uviedli, že podľa vyhl. č. 453/2000 Z.z. -
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* 9 ods. 1 písm. c) bod. 2 požadujú, aby bola v dokumentácii stavby celková situácia stavby,
koordinačná situácia, v ktorej budú zrejmé podzemné siete a zariadenia technického vybavenia
územia. Projekt počíta aj s realizáciou bleskozvodného zemniča od zvodu situovaného seveme
od objektu na pozemkoch, ktoré majitelia bytového domu nevlastnia. Bleskozvodný istič je
trasovaný v mieste, kde sú prípojky slaboprúdu a rozvodu teplovodu, priČom možná kouzla
uloženia, súbeh a hižovaní inžinierskych sjeti a bezpečné odstupy jednotlivých sjeti nie je v
projekte overená a potvrdená. Diskutabilně je situovanie staveniska, hromadenie materiálu
staveniska, prípadné poškodenie napr. kanalizačných zberačov. Dalšie pňpomienky a podnety
plánujú odvolatelia predložiť na budúcej bytovej schódzi“.

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky v odvolacom konaní preskúmal
predložený spisový materiál, napadnuté rozhodnutie, ako aj obsah odvolania a zistil nasledovný
skutkový a právny stav veci:

Dňa 14.10.2019 podali vlastníci bytov a NP bytového domu E.M. Šokésovej 23,25,
Spišská Nová Ves (ďalej len „stavebník“), v zast. Bytového družstva Spišská Nová Ves na
stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Obnova bytového domu
EM. Soltésovej 23,25, Spišská Nová Ves“, spotu s dokladmi. Nakořko predložená žiadosť
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie danej stavby oznámil stavebný úrad listom Č.
20-3114/2019-Ľo zo dňa 05.11.2019 známym účastníkom konania a dotknutým orgánom
zaČatie stavebného konania a v súlade s ust. 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania a stanovil lehotu 7 pracovných dní na podáme námietok a pripomienok
k predmetu konania. V stanovenej lehote bob doručené stanovisko RUVZ so sídlom v Spišskej
Novej Vsi, pričom neboli podané žiadne námietky a pňpomienky účastníkov konania. Následne
stavebný úrad vydal dňa 05.12.2019 pod Č. 20-3114-2/2019-Ľo rozhodnutie, ktorým povolil
stavbu „Obnova bytového domu EM. Šoltésovej 23,25, Spišská Nová Ves“, stavebníkovi
Vlastníkom bytov a NP bytového domu s.č. 2750, EM. šoltésovej 23,25, Spišská Nová Ves.

Preskúmanim napadnutého rozhodnutia v celom rozsahu a s ním súvisiaceho spisového
materiálu tunajší úrad dospel k názoru, že stavebný úrad postupoval pri vydávaní napadnutého
rozhodnutia v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a správneho poriadku.

Podl‘a * 54 stavebného zákona, stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa můžu
uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Podľa 55 ods. I stavebného zákona, stavebné povotenie sa vyžaduje. pokiaľ tento
zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osob itné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách
každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné
povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných
úpravách.

Podľa 58 ods. 1 stavebného zákona, žiadosf o stavebné povolenie spolu s dokladmi a
predpisanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému
úradu. V žiadosti uvedie účel a spósob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej
skončenja a pri stavbe na určitú dobu aj dobu uživania stavby.

Podľa * 61 ods. 4 stavebného zákona, pri líniových stavbách alebo v odóvodnených
prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania
stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa
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nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3, t.j. najmenej 7
pracovných dní pred konaním.

Podľa * 62 ods. 1 písm. a) až písm. e) stavebného zákona, v stavebnom konaní stavebný
úrad preskúma najmä či dokumentácia splňa zastavovacie podmienky určené územným plánom
zóny alebo podmienky územného rozhodnutia, či dokumentácia splňa požiadavky týkajúce sa
verejných záujmov, predovšetkm ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí,
a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto
zákonom a osobitnými predpismi, čije zabezpečená komplexnost‘ a plynulosť výstavby, čije
zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo mého vybavenia potrebného
na riadne užívanie, a či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb.
či nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických,
funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných
konštrukcii, vysokoúčinných altematívnych energetických systémov založených na
obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích
systémov.

Podľa * 62 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých
orgánov, ich vzájomný sůlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.

Podľa 66 ods. 1 a ods. 3 stavebného zákona, v stavebnom povolení určuje stavebný
úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhoduje o námietkach účastníkov
konania. Stavebný úrad zabezpečuje určenými podmienkami najmä ochranu záujmov
spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnost‘ stavby, dodržanie všeobecných
technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noňem a dodržanie
požiadaviek určených dotknutými orgánmi.

Stavebný úrad v konaní, ktoré viedlo k vydaniu stavebného povolenia prijal dňa
14.10.2019 žiadosť o stavebné povolenie na danú stavbu, oboznámil účastníkov konania s
podanou žiadosťou a jej podkladmi v súlade s ust. 61 ods. 4 stavebného zákona, dal
účastníkom konania možnost‘ vyjadňť sa k predmetu konania a zabezpečil všetky potrebné
stanoviská dotknutých orgáiiov. Zároveň záväznými podmienkami pre uskutočnenie stavby
stavebný úrad rešpektoval požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov, určil
lehotu pre dokončenie stavby, určil povinnost‘ použitia vhodných stavebných výrobkov, ako aj
ďalšie povinnosti vyplýwajúce pre stavebníka z ustanovení stavebného zákona a jeho
vykonávacích predpisov.

K námietkam odvolateľov, že väčšina vlastnikov bytového domu nedostala možnost‘
oboznámiť sa s projektom pre stavebné povolenie pred podaním projektu na stavebný úrad, že
vlastníci vóbec neboli informovaní, že projekt je vyhotovený a vyexpedovaný, že projekt nebol
vlastníkom odprezentovaný a vlastníkmi schválený a že stavebný úrad mal vyzvat‘ vlastníkov
na predloženie hlasovania, ktorým by bob preukázané, že komplexná obnova bytového domu
boba odsúhlasená na základe predloženej projektovej dokumentácie a prerušiť konanie tunajší
úrad uvádza, že skutočnosť, či s projektovou dokumentáciou bolí alebo neboli vlastníci
bytového domu oboznámení pred podaním žiadosti o stavebné povolenie nemá vplyv na
rozhodovanie stavebného úradu, nakoľko stavebný úrad viedol správne konanie na základe
podanej žiadosti vlastníkov bytov a NP bytového domu s.č. 2750, E.M. Soltésovej 23,25,
Spišská Nová Ves. Stavebný úrad na základe predložených dokbadov, v súlade s ustanoveniami
stavebného zákona riadne oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou a dal
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všetkým vlastníkom bytov, ako účastnikom konania možnosť oboznámif sa s podkladmi pre
rozhodnutie, t.j. aj s projektovou dokumentáciou stavby vrátane stanovísk dotknutých orgánov.

K námietkam odvolateľov, že Bytové družstvo sa v stavebnom konaní preukázalo
zápisom z domovej schůdze, ktorým deklarovalo zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových
priestorov vo veci vybavovania stavebného povolenia, ale podl‘a 17 ods. 3 správneho poriadku
na zastupovanie sa nepreukázalo pisomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom
vyhláseným do zápisnice, ked‘že takýmto splnomocnenim v tom čase nedisponovalo ani
nedisponuje a nebol zvolený ani spoločný splnomocnenec pre doručovanie, nebolo mu udelené
splnomocnenie na celé konanie ani na čast‘ úkonov a preto mal stavebný úrad bytové družstvo
pri podaní žiadosti o stavebné povolenie požiadaf o doplnenie plnomocenstva udelené
vlastnikmi bytov a NP a až potom zahájit‘ konanie tunajší úrad uvádza, že odvolatelia si mylne
vysvetl‘ujú zastupovanie účastníka vo vedenom konaní a zastupovanie na podanie žiadosti
o vydanie stavebného povolenia. Stavebný úrad prijal žiadosf stavebnfkov vlastníkov bytov a
NP bytového domu s.č. 2750, E.M. Soltésovej 23,25, Spišská Nová Ves v zast. Bytového
družstva Spišská Nová Ves, ktoré bob splnomocnené na „vybavenie stavebného povolenia“.
Bytové družstvo nebolo splnomocnené na zastupovanie účastníkov konania podľa 17
správneho poriadku v predmetnom konaní. Preto stavebný úrad riadne oznámil začatie konania
a dal možnosť vyjadrit‘ sa k podkladom pre rozhodnutie všetkým vlastníkom bytov
a nebytových priestorov predmetného bytového domu, ako účastníkom daného konania.

K námietkam odvolateFov uvedeným v bode 1 odvolania, že stavebné povolenie malo
byť vyvesené spůsobom v mieste obvyklým, nie len na úradnej tabuli mesta SNV, pričom
poukazovali na povinnosti správcu bytového domu podl‘a zákona č. 182/1993 Z.z. je nutné
uviest‘, že odvolatelia si zamieňajú zákonnú povimiost‘ stavebného úradu upravenú v
ustanoveniach stavebného zákona a správneho poriadku a povinnosti správeu uvedené
v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (zákon č. 182/1993 Z.z. v znení
neskorších predpisov). Stavebný úrad v súlade s ust. * 61 ods. 4 a * 69 ods. 2 stavebného
zákona v spojení s 26 ods. 2 správneho poriadku oznámil (doručil) verejnou vyhláškou ako
oznámenie o začati stavebného konania tak stavebné povolenie pričom, verejné vyhlášky boli
zverejnené na úradnej tabuli mesta a súčasne spósobom v mieste obvyklým na web stránke
mesta. Naproti tomu správcovi neprináleži podľa ustanovení stavebného zákona a zákona
o správnom konaní informovať vlastníkov bytov o prebiehajúcom stavebnom konaní a jeho
výsledku podFa ustanovení zákona o vlastníctve bytov, nakoľko stavebný úrad, ako príslušný
správny orgán je ten, ho doručuje písomnosti stavebného úradu tak ako to upravujú vyššie cit.
zákony.

K námietkani odvolateľov uvedeným v bode 2 a zároveň v bode 4 odvolania, týkajúcich
sa projektovej dokumentácie stavby a jej rozsahu tunajší úrad uvádza, že projektovú
dokumentáciu danej stavby spracovala osoba, ktorá na výkon projektovej činnosti získala
oprávnenie podľa osobitných predpisov. Táto osoba zodpovedá za správnost‘ a úplnosť
vypracovanej projektovej dokumentácie stavby (* 44 a nasl. stavebného zákona). Zároveň
každé rozhodnutie stavebného úradu je individuálnym správnym aktom, ktorým sa zaldadá,
mení, mší alebo autoňtatívne overuje konkrétne právo a právne povinnosti subjektov určených
individuálne. Z uvedeného vyplýva, že pri každom povo‘eni stavby podl‘a ustanoveni
stavebného zákona sa koná a rozhoduje individuálne, pričom rozsah projektovej dokumentácie,
dokladov či okruh účastníkov konania a určenie dotknutých orgánov sa určuje podľa druhu
stavby, jej účelu a rozsahu. Rozsah dokladov potrebných pre posúdenie tej ktorej stavby určuje
stavebný úrad, pričom každý zamestnanec stavebného úradu splňa osobitný kvalifikačný
predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu, ktorý sa získava odbornou prípravou,
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ktorá sa končí skúškou a vydaním osvedčenia o overení jeho získania, ktoré vydáva
Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Preto zamestnanci stavebných úradov vedia zvážif rozsah
dokladov a postupov potrebných pre riadne posúdenie tej ktorej stavby. V danom prípade
stavebný úrad viedol stavebné konanie o zmene dokončenej, t.j. eXistujúcej stavby, pri ktorej
povoľoval stavebné úpravy eXistujúcej stavby ( 139b ods. 5 písm. c\ stavebného zákona). Preto
boto pre dané konanie stavebného úradu irelevantné požadovat‘ spracovanie situácie stavby So
zakreslením inžinierskych sjetí a prípojok, či projektu organizácie výstavby, návrh úprav okolia
stavby či ochrany zelene tak, ako to požadujú odvolatelia.

K námietkam odvolateľov uvedeným v bode 3 odvolania ohľadom zabezpečenia
požiamej bezpečnosti stavby vzhľadom na použité stavebné materiály či riešenie detailov je
nutné uviesť, že stavebný úrad v rámci vedeného konania preskúmal tak, ako to upravuje * 62
ods. 1 stavebného zákona, či dané stavebné úpravy eXistujúcej stavby splňajú všetky zákonom
uľčené požiadavky. Podľa 126 stavebného zákona — Ochrana zložiek životného prostredia a
mých osobitných záujmov, ak sa konanie podľa stavebného zákona dotýka záujmov chránených
predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok,
vodách, o ochsane prírodných liečebných kúpeľov a prirodných liečivých zdrojov, o ochrane
poľnohospodárskeho pódneho fondu, o lesoch a tesnom hospodárstve, o opatreniach na ochranu
ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane
prírody, o požiamej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinámej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o
jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o
správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach, o civilnom letectve, o
vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o
štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na základe závázného stanoviska
dotknutého orgánu podľa 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov.
Dotknuté orgány v konaniach podľa stavebného zákona v rámci svojej pósobnosti, chránia
verejné záujmy tým, že majú právo nazeraf do spisov, podávať záväzné stanoviská podľa *
140b stavebného zákona, zúčastňovat‘ sa na ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke a
vykonávat‘ spotočné úkony so stavebným úradom podľa stavebného zákona ( 140a ods. 3
stavebného zákona). Závázným stanoviskom je na účely konaní podľa stavebného zákona,
stanovisko, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené
osobitnými predpismi, ktorýje ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise, pričom
obsah záväzného stanoviska je pre stavebný úrad, ako správny orgán, v konaní podFa
ustanovení stavebného zákona závázný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s mými
záváznými stanoviskami nemóže vo veci rozhodnúť (*140b stavebného zákona). V danom
prípade boli k žiadosti o vydanie stavebného povolenia predložené všetky potrebné stanoviská,
vyjadrenia, súhtasy či rozhodnutia, na podklade ktorých stavebný úrad určil o.i. podmienky pre
uskutočnenie stavebných úprav danej stavby. K samotnému protipožiarnemu riešeniu daných
stavebných úprav sa vyjadrilo Okresné riaditeFstvo hasičského a záchranného zboru v Spišskej
Novej Vsi, ktoré v rámci svojej kompetencie posúdilo kompletnú projektovú dokumentáciu
stavby, vrátane riešenia protipožiamej bezpečnosti stavby a z hľadiska protipožiarnej
bezpečnosti pre účel stavebného konania súhlasilo s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby
bez pripomienok. Zároveň k námietke, že vlastnici susedného bytového domu neboli
účastníkmi konaniaje nutné uviesť, že konanie bob oznamované všetkým účastníkom konania
vlastníkom bytov a nebytových pňestorov, vrátane susediacich pozemkov a stavieb.

K ďalším námietkam odvolateľov uvedeným v bode 4 odvolania, že projekt počíta aj s
realizáciou bleskozvodného zemniča od zvodu situovaného seveme od objektu na pozemkoch,
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ktoré majitelia bytového domu nevlastnia je nutné uviest‘, že vychádzajúc z projektovej
dokumentácie stavby pre bytový dom sa po zateplení a rekonštrukcii strechy obnoví
bleskozvocbé zariadenie s tým, že k 3 jestvujúcim zvodom a zemničom sa doplní jeden nový
zvod a nový zemnič. Nakoľko stavba musí splňaf základné požiadavky na stavby, vrátaile
všeobecných technických požiadaviek. t.j. musí splňat‘ aj ochranu pred bleskom, stavebný
zákon rieši vo svojich ustanoveniach aj skutočnosti ohl‘adom podzenmých stavieb, pri ktorých
sa nepreukazuje vlastnícke alebo mé právo k pozemku v prípadoch, ak tieto funkčne ani svojou
konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku, ani s prevádzkou na ňom a ani inak nemůžu
ohroziť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Z uvedeného vyplýva, že doplnením
bleskozvodného zemniča pre eXistujúci bytový dum nebolo důvodné riešif vlastnicke alebo mé
právo (* 58 ods. 4 stavebného zákona). Zároveň k námietke ohl‘adom situovania staveniska,
hromadenia materiálu, či pripadiému akémukol‘vek poškodeniu je nutné uviesť, že tieto
skutočnosti sú riešené v jednotlivých podmienkach pre uskutočnenie stavby.

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, v konaní o odvolaní podl‘a ust.
* 59 správneho poriadku preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie stavebného úradu 1.
stupňa spolu so spisovým materiálom týkajúcim sa veci v celom rozsahu, porovnal jeho
výrokovú a dóvodovú časť s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s ust.

58 a nasl. stavebného zákona, jeho vykonávacích predpisov a nezistil důvody na zrušenie
odvolaním napadnutého rozhodnutia stavebného úradu., pričom sa tunajší úrad zaoberal
všetkými vznesenými námietkami uvedenými v obsahu odvolania, ktoré vyhodnotil v medziach
zákona.

Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu veci bob potrebné
rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenic: Toto rozhodnutie je konečné a v zmysle 59 ods. 4 zákona č. 7 1/1967 Zb.
o správnom konaní v platnom znení sa proti nemu nemožno ďalej odvolat‘. Toto
rozhodnutie je súdom preskúmatel‘né (* 70 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v platnom zneni).

Z;
( Ing. Matej Styk, DBA
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