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VEREJNA VVHJ.ŽKA

Vec
SOLITERA, s.r.o.. Spišská Nová Ves, Nám. M. Pajdušáka 6/46. Smižany, Ing. Miloš Jochman,
Bc. Agáta Jochmanová, J. Janského 22, Spišská NOVá Ves, AGA priemyselný park s.r.o.,
Radlinského 23, Spišská Nová Ves, JOCHMAN s.r.o., Radlinského 23, Spišská Nová Ves —

odvolania proti rozhodnutiu Mesta Spišská Nová Ves, č. 20-2607-4/2018-Ľo zo dňa 04.10.2020,
ktorým bola umiestnená stavba „Spišská Nová Ves — 9 krokov/E.1.2 Východ!čast‘“ v k.ú. 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 podľa ust. 4 písm.b) bod 1. zák.č. 608/2003
Z.z. o štátnej správe pre územně plánovanie. stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení
zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, v platnom znení, v spojení s ust. 118 stavebného zákona, rozhodujúc podl‘a
ust. 59 zák.č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov - správny poriadok,
o odvolaní spoločnosti SOLITERA, s.r.o., Spišská Nová Ves, Nám. M. Pajdušáka 6/46, Smižany,
právne zastúpenej na základe plnomocenstva zo dňa 05.11.2019 spoločnosfou Lion Law Partners

s.r.o., Komenského 14A, Banská Bystrica a o spoločnom odvolaní Ing. Miloša Jochmana
a Bc. Agáty Jochmanovej, J.Janského 22, Spišská Nová Ves. spoločnosti AGA priemyselný park
s.r.o., Radlinského 23, Spišská Nová Ves a spoločnosti JOCHMAN s.r.o., Radlinského 23, Spišská
Nová Ves, zastúpených na základe splnomocnení zo dňa 25.10.2019 Advokátskou kanceláriou
Hovan a Hospůdka. s.r.o., Gorkého 8, Spišská Nová Ves, proti rozbodnutiu stavebného úradu —

Mesta Spišská Nová Ves, č. 20-2607-4/2018-Ľo zo dňa 04.10.2019, ktorým bola podľa ust. 39

a 39a stavebného zákona, umiestnená stavba „Spišská Nová Ves —9 krokov/E.1.2 Východ/časť“

na tam uvedených pozemkoch v kú. Spišská Nová Ves, na základe návrhu navrhovateľa — DEVEX,

spol. s r.o., Astrová 2, Spišská Nová Ves, opierajúc sao ust. 3 ods.1 a 2, 32 ods.1 a2, * 46,

47 ods.3 správneho poriadku aust. 38 stavebného zákona, podľa ust. 59 ods.3 správneho

poriadku,

Zrušuje

rozbodnutie Mesta Spišská Nová Ves, č. 20-2607-4/2018-Ľo zo dňa 04.10.2019 a vec vracia na

nové prejednanie a rozhodnutie.



Odóvodncnie

Mesto Spišská Nová Ves, po vykonanom územnom konaní vydala napadnuté rozhodnutie,
ktorým umiestnila vo výrokovej časti odvolaniami napadnutého rozhodnutia uvedenú stavbu.

Proti predmetnému rozhodnutiu podala odvolanie spoločnosf SOLITÉRA, s.r.o. Spišská
Nová Ves, prostredníctvom svojho právneho zástupcu na základe plnomocenswa zo dňa
05.11.2019. ktorá sav odvolaní opiera o ust. 3 ods.1,3 a 4, * 32 ods.l, 46, 47 ods.3, 59 ods.1
a 2 správneho poriadku, 32 písm.a), * 34 ods.2 a 4 stavebného zákona a Čl. 20 odst, ods.4 a Čl. 26
ods.1 Ustavy SR. Odvolateľ považuje napadnuté rozhodnutie za zmätočné, nepreskúmateľné,
vnútorne protireČivé a teda za nezákonné. Stavebný úrad nerešpektoval v konaní vlastnícke právo
odvolateľa k pozemkom vedeným v LV Č. 7585 k.ú. Spišská Nová Ves a ignoroval námietky
odvolateľa uvedené v písomných podaniach zo dňa 26.09. a 04.10.2019. Odvolater poukazuje na to,
že práve Mesto Spišská Nová Ves previedlo vlastníctvo pozemkov vedených v LV Č. 7585 v k.ú.
Spišská Nová Ves na odvolateľa, za účelom realizácie bytovej výstavby. Odvolateľ ďalej poukazuje
na prerušenia konania zo dňa 23.10.2018 a 18.03.2019 za účelom dodatočného doloženia súhlasu
vlastníkov umiestňowmou stavbou dotknutých pozemkov, ked‘ aj napriek absencii súhlasu zo strany
odvolateľa, stavebný úrad ignoroval jeho v]astnícke postavenie. Odvolatel‘ rozoberá postup
stavebného úradu podľa ust. * 38 stavebného zákona vo vzt‘ahu k neexistujúcim súhlasom zo strany
vlastníkov dotknutých pozemkov, vrátane odvolateľa, týkajúcich sa prístupových komunikácií,
tento postup nie je spoľahlivo odóvodnený, nie sú splnené podmienky na vyvlastnenie pozemkov
pre navrhovateřa. Odvolatel‘ uvádza, že rozhodnutie má byt‘ riadne zdóvodnené a presvedčivé, čo je
podmienka spravodlivého procesu. Za daného stavu odvolateľ má za to, že je potrebné napadnuté
rozhodnutie zrušit‘.

Ďalšim odvolateľom je Ing. Miloš Jochman, Bc. Agáta Jochmanová, AGA priemyselný park
s.r.o. Spišská Nová Ves a JOCHMAN s.r.o. Spišská Nová Ves, ktori podali spoločné odvolanie
prostredníctvom svojho právneho zástupcu na základe plnomocenstiev Zo dňa 25.10.2019.
Odvolatelia v odvolaní uvádzajú, ktorých pozemkov, dotknutých stavbou sú vlastníkmi a uvádzajú,
že boli v konaní „obídení“ vzhľadom na to, že návrh uvažuje so zrušením existujúceho pripojenia
areálu spoloČnosti NOVES ohá a.s. z cesty 11/536 ajeho novým pripojením z navrhovanej
obslužnej komunikácie funkčnej triedy a kategórie B2-MZ 8,5/50 na tam uvedených pozemkoch,
kde patrí aj pozemok parc.Č. 1321/1, ktorého vlastníkom je Ing. Miloš Jochman aBc. Agáta
Jochmanová. Dalej uvádzajú, že ide o prístupovú cestu k areálu AGA priemyselná park s.r.o.
a JOCHMAN s.r.o., nie k areálu NOVES ohá as., pričom Ing. M.Jochman a Bc. A. Jochmanová
majú podFa napadnutého rozhodnutia požiadat‘ o zwšenie jestvujúceho pripojenia z cesty ]1/536,
najneskór do doby ukončenia stavebných práe súvisiacich s vybudovaním nového pripojenia areálu
z navrhovanej obslužnej komunikácie a tak znemožnit‘ prístup pre AGA priemyselný park s.r.o.
a JOCHMAN s.r.o. O takomto riešení odvolatelia nemali ani vedomosť. Odvolatelia poukazujú na

použitie verejnej vyhlášky pre doručovanie, ktoré bob podľa nich použité v rozpore so svojim
zmyslom a uvádzajú dóvody, prečo majú za to, že verejná vyhláška nebola použitá v tomto prípade

správne — nebola im daná príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy úěimie obhajovat‘, najmä
v3jadriť sa k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. najmä s ohľadom na rozsah zásahu do
ich práva. Odvolatelia navrhujú zrušiť napadnuté rozhodnutie.
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Obesný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, v odvolacom konaní preskúmal

obsah predloženého spisového materiálu, napadnuté rozhodnutie a dóvody odvolaní. Na základe

uvedeného bol zistený nasledovný skutkový a právny stav veci:

Navrhovatel‘ podal na stavebnom úrade dňa 04.09.2018 návrh na vydanie územného

rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad po preštudovaní návrhu, rozhodnutím

Č. 20-2607/2018-Ľo zo dňa 23.10.2018 konanie prerušil avyzval navrhovateľa, aby doplnil vtam
určenej lehote svoj návrh tam uvedeným spósobom. Oj. mal navrhovatel‘ predložiť aj chýbajúce

písomné súhlasy vlastníkov pozemkov s umiestnením stavby na ich pozemkoch, pričom potreba

doplnenia súhlasov bola riadne odóvodnená v odóvodnení predmetného rozhodnutia o prerušení
konania zo dňa 23.10.20 18 ato na str. 6 a?, kde bob uvedené, že „na základe predložených
dokladov stavebný úrad konštatuje, že predmetom návrhu je individuálna bytová výstavba

s prfslušnou infraštruktúwu. V tomto prípade navrhovaná stavba nie je takou stavbou, na účel ktorej

by vyvlastnenie bob možné“. Stavebný úrad súčasne citoval ust. 38 stavebného zákona. Následne
navrhovatel‘ doplňal svoj návrh ato dňa 12.12.2018, 25.01.2019 a 06.02.2019. V doplnení návrhu
— v obsahu listu doručeného navrhovateľom dňa 25.01.2019, navrhovateľ o.i. uviedol, že
navrhovaná stavba je stavbou, na účel ktorej je podľa neho možné vyvlastňovanie ato na str. 1 až 4,
pričom sa opiera o právnu úpravu vyvlastňovania platnú pred účinnosťou zák.č.282/20 15 Z.z.
o vyvlastnení (cit.zák. nadobudol účinnosť dňa 01.07.2016). Stavebný úrad po preštudovaní
doplnení návrhu zo strany navrhovateľa, rozhodnutím Č. 20-2607-1/2018-Ľo zo dňa 18.03.2019
opátovne prerušil konanie a vyzval navrhovateľa, aby doplnil v tam určenej lehote svoj návrh tam
uvedeným spůsobom. O.i. bol navrhovatel‘ vyzvaný na doloženie chýbajúcich písomných súhlasov
všetkých vlastníkov pozemkov, na ktorÝch sú umiestnené stavebné objekty, tam uvedené.

Navrhovateľ doplnil svoj návrh dňa 11.04.2019, 31.05.2019, 11.06.2019, 30.06.2019.

Stavebný úrad bez toho, aby bob z obsahu predloženého spisového materiálu zrejmé, ako sa
vysporiadal s tým, že navrhovateľ má za to, že je v prípade jeho navrhovanej stavby možné
aplikovať ust. 38 — t.j. že nic sú potrebné súhlasy všetkých vlastnikov dotknutých pozemkov, čo
vyjadril navrhovateľ v obsahu listu, ktorý bol doručený dňa 25.01.2019, v ďalšom, ako vyplýva

z obsahu predloženého spisového materiálu, netrval na doplneni návrhu o súhlasy všetkých

vlastníkov dotknutých pozemkov, t.j. tých, ku ktorým navrhovatel‘ nemá vlastnícke alebo mé právo

tak, ako to upravuje ust. 139 ods.1 stavebného zákona.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania listom zo dňa 01.07.2019 a nariadil vo
veci ústne pojednávanie na deň 30.07.2019, pričom použil inštitút verejnej vyhlášky podľa ust. 36

ods.4 stavebného zákona, ked‘že navrhovaná stavba má evidentne veľký počet účastníkov konania.

Dňa 30.07.2019 sa uskutočnibo ústne pojednávanie, z ktorého bola spísaná zápisnica, v ktorej

obsahu stavebný úrad o.i. uviedol, kapbikácü ust. * 38 stavebného zákona, žeje možné vyvbastniť

pozemky na účel výstavby prístupových komunikácii, ak ich stavebníkom bude obec — tj. Mesto

Spišská Nová Ves. Dalej uviedol, že navrhovatel‘ je oprávnený prevádzkovaf verejné vodovody

a kanalizácic III. kategórie a poukázal na ust. 21 zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch

a kanalizáciách. V závere zápisnice stavebný úrad uviedol, že „počká na doručenie nových

stanovísk dotknutých orgánov a konanie preruší na dobu 60 dní“. Ako vyplýva z obsahu

predboženého spisového materiálu, stavebný úrad konanie neprerušil tak, aiw to vyplýva z priebehu

ústneho pojednávania zo dňa 30.07.20 19.



Dňa 26.09.2019 SOLITÉRA s.r.o. doručila podanie nazvané „Nesúhlas s vydaním územného

rozhodnutia na stavbu...“

Stavebný úrad vydal napadnuté rozhodnutie dňa 04.10.2019. pričom vo výrokovej časti

konštatoval na str. 6 ohľadne aplikácie ust. 38 stavebného zákona to. čo uviedol vobsahu

zápisnice z ústneho pojednávania. V neposlednom rade, stavebný úrad na str. 6 uviedol (ods.2

zhora) zmšenie existujúceho pripojenia areálu spoločnosti NOVES okná a.s. z cesty 11/536 ajeho

novým pripojenim tam uvedeným a to bez toho, žeby v obsahu predloženého spisového materiálu

vyplývala právna možnosť takéhoto riešenia. Okrem toho, predmetné pripojenie neslúži len

NOVES okná a.s., ale aj ďalším spoločnostiam, ako je napr. odvolatel‘ AGA priemyselný park s.r.o.
a JOCHMAN s.r.o. V neposlednom rade, nie je možné, aby umiestnením nejakej stavby malo dójsť
ku zmene v užívaní eXistujúcej stavby mého subjektu a ak, tak jedine s predchádzajúcim súhlasom
príslušného subjektu, čo v tomto prípade jednoznačne absentuje — pokial‘ sa aj taký účastník
konania nezúčastní ústneho pojednávania, stavebný úrad sa touto čast‘ou návrhu musí zaoberat‘ cx
offo. Vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby nemóže byt‘ zamedzené užívanie
susedných pozemkov a stavieb na účel, na ktoré sú určené, v neposlednom rade, nesmie nastať
situácia, aby v budúcnosti bob zamedzené užívaniu susedných pozemkov a stavieb v sú]ade

s platným územným plánom. Ochrana týchto subjektivnych práv je zabezpečná aj určením okruhu
účastnikov územného konania podľa ust. 34 ods.2 stavebného zákona.

V súčasnosti platná právna úprava vyvlastňovania — zák.č. 282/2015 Z.z. účiimý od
01.07.2016 neupravuje ůčely vyvlastnenia, ale odkazuje na osobitné právne predpisy, ktoré podľa
súčasnej právnej úpravy vymedzujú účely, pre ktoré je možné vo verejnom záujme vyvlastniť
pozemok alebo stavbu, s tým súvisí aj tá skutočnosť, ktorý subjekt je oprávnený aby bol
vywlastniteľom. Vyvlastňovať je možné len vo verejnom záujme. V neposlednom rade, nie je
možné si myslieť, žeby súbežne platila predchádzajúca právna úprava vyvlastnenia — ust. 108
a nasl. stavebného zákona — náš právny poriadok to neumožňuje. Vychádzajúc z obsahu podania
doručeného stavebnému úradu dňa 25.01.2019 - navrhovateľ sa jednak opiera o predchádzajúcu

právnu úpravu a predovšetkým si neuvedomuje, že nim navrhovaná stavba je stavbou nie vo
verejnom záujme, ale súkromnou investíciou. Nie je možné uvažovaf tak, že pokial‘ je navrhovaná

stavba v súlade s územným plánom, tak je to automaticky stavba vo verejnom záujme. Nieje možné
vychádzaf napr. pri navrhovaných cestných komunikáciách z toho, že stavebníkom by mala byť
obec — Mesto Spišská Nová Ves, nico sa to uvádza vo výrokovej časti napadnutého rozhodnutia na

str. 6 a neobstojí ani to, že navrhovatel‘ je oprávnený prevádzkovat‘ verejné vodovody a kanalizácie

III. kategórie. Navrhovaná stavba aj s jej infraštruktúrou je jednoznačne stavba pre súkromné účely.

Navrhovateľom tejto stavby je súkromná právnická osoba — spoločnosť s ručením obmedzeným —

stavba je podnikateľským zámerom za účebom naplnenia účelu podnikania — dosiahnuť zisk, čo nie

je verejným záujmom v tom zmysle, aký predpokladá Ustava SR a z nej vychádzajúci osobitný

predpis — zákon o vyvlastňovaní. Preto nie je možné v tomto prípade aplikovat‘ ust. 38

stavebného zákona - t.j. bez súhlasu všetkých vlastníkov dotknutých pozemkov umiestniť

navrhovanú stavbu, pretože na účel tejto stavby nie je možné pozemky vyvlastnit‘ podľa zák.č.

282/2015 Z.z. o vyvlastneni. Navrhovateľ je vlastnikom pozemku parc.č. 9211/3 v k.ú. Spišská

Nová Ves a nemá vlastnícke alebo mé právo ku všetkým dotknutým pozemkom, prípadne súhlasy

všetkých vlastníkov dotknutých pozemkov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že stavebný úrad nepostupoval správne, keď netrval na

požiadavke ohľadne súhlasov všetkých vlastnikov dotknutých pozemkov, ktorú uviedol
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v rozhodnutí o prewšení konania zo dňa 23.10.2018 a aj napriek absencü týchto súhlasov
navrhovanú stavbu umiestnil.

Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu v odvolacom konaní
preskúmavanej veci boto potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Vzhľadom na to, že vec bola vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie. nie je účelné detailne
vyhodnocovať celý procesný postup stavebného úradu vedúceho k vydaniu napadnutého
rozhodnutia.

K dóvodom odvolaní tunajší úrad uvádza, že postupoval podľa ust. 59 ods.1 správneho
poriadku, t.j. napadnuté rozhodnutie preskúmal v celom rozsahu. Vzhľadom k tomu, že vec bota
vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie, nie je účelné detailne vyhodnocovať dóvody odvolaní,
je však potrebné uviesť, ako vyplýva z vyššie uvedeného, že aj dóvody. uvedené v odvolaniach,
týkajúce sa chýbajúcich súhlasov všetkých vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou boli dóvodmi
na zrušenie napadnutého rozhodnutia a vrátenie ved na nové prejednanie a rozhodnutie.

K dóvodom odvolania spoločnosti SOLITÉRA s.r.o., okrem už uvedeného a vzhľadom na
uvedené, je však potrebné uviest‘, že v obsahu predloženého spisového materiálu sa nachádza iba
podanie doručené dňa 26.09.2019 — podanie - námietky boli doručené evidentne po rozhodnom čase
— teda po dni ústneho pojednávania vo veci, stavebný úrad tieto námietky preto zamietol, avšak
v konečnom dósledku nič to nemení na tej skutočnosti, že bol potrebný súhlas odvolateľa, pokiaľ sú
navrhovanou stavbou dotknuté jeho pozemky.

K dóvodom odvolania Ing. Miloša Jochmana a spoi. je potrebné uviest‘, že čo sa týka
„zrušenia existujúceho pripojenia areálu NOVES okná a.s.“, ktoré sa týka podľa odvo]ania aj
spoločnosti AGA priemyselný park s.r.o. a JOCHMAN s.r.o. ‚ týmto sa mal stavebný úrad zaoberat‘
eX offo, ako je vyššie uvedené. Ust. * 36 ods.4 a 42 ods.2 stavebného zákona, ktoré upravujú
doručovanie verejnou vyhláškou v územnom konaní nie je možné vysvetrovať tak, že v rámci
okruhu účastníkov konania bude stavebný úrad zvažovať, „ktorý účastník konania je dóležitejši“
a preto mu bude doručovať písomnosti napr. poštou. Stavebný zákon neupravuje „kombinované
doručovanie“ ‚ ale vylúčené nieje.

V novom konaní bude stavebný úrad postupovať podľa príslušných ustanovení stavebného
zákona upravuj úcich územné konanie, vykonávacích predpisov k stavebnému zákonu a podľa
správneho poriadku. Na základe výsledkov vedeného konania, za dodržania procesného postupu, vo
veci rozhodne. Stavebný úrad je podľa ust. 59 ods.3 správneho poriadku viazaný právnym
názorom odvo]acieho orgánu.

Toto rozhodnutie bude doručované aj verejnou vyhláškou, podl‘a ust. 26 ods.2
správneho poriadku. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli tunajšieho úradu

a na jeho webovej stránke.
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Verejná vyhláška bude zverejnená na úradnej tabuli stavebného úradu, ako aj na webovej
stránke stavebného úradu.

Poučenie: Toto rozhodnutie je konečné a podľa ust. * 59 ods.4 správneho zákona sa
nemožno proti nemu ďalej odvolat‘. Toto rozhodnutie nic je preskúmateľné súdom. Preskúmavaiiie
rozhodnuti správnych orgánov súdom upravuje osobitný predpis (zák.č. 162/2015 Z.z.).

Ing. Matej Styk,
vedúci odboru

Doručí sa:
I. Lion Law Panners s.r.o., Komenského 14/A, 97401 Banská Bystrica
2. AK Hovan a Hospůdka, s.r.o., M. Gorkého 8, 0520! Spišská Nová Ves
3. DEVEX, spol. s r.o., Astrová 2, 0520! Spišská Nová Ves
4. Učastníci konania — osoby, ktorě majú vlastnicke alebo ině práva k pozemkom a stavbám na nich wátane
susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnicke alebo ině práva móžu byť rozhodnutím priamo - dotknuté pozemky

vedené v kú. Spišská Nová Ves, v LV Č. 1, 10351, 1034, 10889, 5171, 448, 10345, 1463, 10849, 10379, 5429, 5430,
4342, 5353, 10306, 10890, 10345, 4261, 4143, 7055, 10580, 10824, 5483, 669, 9355, 1035!, 10307, 10306, 12158,
4134, 7055, 6302, 11648, 10771, 546!, 10384, 5169, 6557, 10379, 6565, 10377, 5477, 5607, 628!, 10385, 7193, 30,
5518, 5326, 7585, 10345, verejnou vyhláškou

Na vcdomie:
1. Mesto Spišská Nová Ves, stavebný

t‘7PcfEÁ)J4;

úrad, Radničně námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
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