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V Istebnom, 14.04.2022
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Vec: Námietky a pripomienky k rozhodnutiu o umiestení stavby - 11723 - Istebné - začiatok obce - Rozšírenie
NNK

V zmysle poučenia uvedeného v rozhodnutí č. 269/2021/842 - rozh., zo dňa 17.03.2022, vydaného
Obcou Istebné, podávame odvolanie v zákonom stanovenej lehote ako proti výroku rozhodnutia, tak aj
proti odôvodneniu rozhodnutia a zároveň aj proti procesnému postupu v samotnom konaní.
Tak ako je uvedené v Rozhodnutí, ktoré má povahu verejnej vyhlášky a bolo zverejnené dňa 21.03.2022
na internetovej stránke obce (príloha č. 1), vyvesené po dobu 15- dní, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia. V zákonom stanovenej lehote podávame voči tomuto Rozhodnutiu nasledovné námietky:

K

Ako uviedol samotný stavebný úrad k námietke č. 1 tykajúci sa zásahu do betónovej šachty, ktorá zároveň
spĺňa drenážnu funkciu: „ Námietku stavebný úrad vyhodnotil ako neopodstatnenú. Existencia šachty nie je
nikde evidovaná, ani na listoch vlastníctva ako vecné bremeno, ani v majetku obce, správca verejného vodovodu
dal k povoľovanej stavbe kladné stanovisko. V súčasnosti nie je známy ani účel šachty. Účastníci konania už v
predchádzajúcich konaniach sami uviedli, že šachta bola v minulosti realizovaná ako rozsiahly rezervoár vody. V
súčasnosti je v obci vybudovaný verejný rozvod vody, ktorý slúži ako zdroj pitnej vody pre jednotlivé stavby v
okolí, teda neslúži ako rezervoár. Šachta realizovaná v m inulosti, obec nemá o jej užívaní v minulosti vedomosť,
nie je jasný jej účel, nie je známa jej technická dokumentácia, ani vlastník predmetnej šachty. Samotný fakt, že
stavba z časti spočíva na pozemku účastníkov konania neznamená automaticky, že je v ich vlastníctve.“
- namietame odôvodnenie vyhodnotenia našej námietky ako neopodstatnenej. Povinnosť referenta
stavebného úradu je podľa správneho poriadku zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si
obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Ako
účastníci konania sme v priebehu územného konania upozornili stavebný úrad, že príp. zdôvodnenie uvedené v
projektovej dokumentácii je nedostatočné, nakoľko realizáciou NN sietí dôjde k priamemu zásahu do tejto
vodnej stavby, čo rázne odmietame. Výklad stavebného úradu, že keďže táto vodná stavba nie je uvedená
na liste vlastníctva ani v majetku obce, nie je jasný jej účel, nie je známa technická dokumentácia, ani
vlastník, je -práve naopak - nie dôvod na vyhodnotenie námietky ako neopodstatnenej - ale dôvod na
bližšie preskúmanie a zodpovedanie všetkých týchto argumentov, ktoré zdôvodnil samotný stavebný
úrad!
Samotný stavebný úrad sám argumentuje, že správca verejného vodovodu dal k povoľovanej stavbe kladné
stanovisko. Stavebný úrad už ale neuviedol, že dané rozhodnutie týkajúce sa verejného vodovodu a kanalizácie,
ktoré majú byť vedené taktiež v trase tejto danej šachty, čím majú narušiť túto vodnú stavbu, nie je právoplatné a
toho času (ešte pred vydaním Rozhodnutia voči ktorému sa podáva odvolanie) je postúpené na Okresnom úrade
Žilina, Odbor opravných prostriedkov, ktorý sa má o podobných námietkach, ktoré sú súčasťou aj tohto
odvolania, už toho času kvalifikovane vysporiadať (príloha č.2).
•

V dôsledku všetkých týchto informácií, ktoré stavebný úrad vyriekol, ale dostatočne a úplne
nezodpovedal, a preto v čase vydania Rozhodnutia nemal správny orgán všetky potrebné podklady
pre rozhodnutie, stavebný úrad nevychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

•

Súčasne stavebný úrad mal prerušiť konanie a to do času, kým nebude zodpovedaná predbežná
otázka, ktorou je chápaná skutočnosť, o ktorej rozhoduje iný správny orgán a vyriešenie tejto
otázky je nevyhnutné na vydanie rozhodnutia v danom správnom konaní.

•

Opierajúc sa o vyššie uvedené, keď stavebný úrad si sám nezistil presne a úplne skutočný stav veci a vo
veci Rozhodol bez dostatočných podkladov, v čase podania odvolania sme stavebný úrad „ čiastočne
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zastúpili“ a vyžiadali sme si k tejto problematike „šachty“ aj stanovisko z Hydromeliorácií, keďže sa
má jednať o hydromelioračné zariadenie (príloha č. 3).
Pokiaľ si stavebný úrad (alebo stavebník) odborné stanovisko počas konania sám nevyžiadal, ako
môže mať stavebný úrad vedomosť, že Hydromeliorácie, štátny podnik túto vodnú stavbu
neevidujú?
V čase Rozhodnutia Odvolacieho orgánu by sme mali mať toto stanovisko k dispozícii.
Z uvedeného vyplýva, že Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, Odbor opravných prostriedkov
vo veci povolenia vodnej stavby „Istebné - Rodinný dom. Inžinierske siete“ by malo byť
podkladom pre Rozhodnutie v predmetnom konaní, tak ako aj stanovisko Hydromeliorácií, resp.
iného oprávneného na posúdenie existencie, účelu, technickej dokumentácie a vplyvu šachty aj jej
prípadného narušenia na povrchové a podzemné vody, iné stavby a pozemky.

2.

Neakceptovaná námietka. Námietka tykajúca sa súdnej žaloby.
Správny poriadok pozná dôvody, kedy správny orgán musí konanie zastaviť a konanie sa tým ukončí bez
vydania rozhodnutia. Zastavenie konania znamená, že z nejakej prekážky, ktorá je v zákone uvedená, nie
je možné v správnom konaní pokračovať a ukončiť ho vydaním rozhodnutia. V prípade, ak takáto
prekážka nastane, je správny orgán povinný konanie zastaviť. Správne konanie sa zastaví podľa správneho
poriadku o.i. ak zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd alebo iný správny orgán, ak
osobitný zákon neustanovuje inak.
Stavebný úrad si prispôsobuje terminus technikus podľa svojho názoru, nie podľa faktov. Predmetom
súdnej žaloby je účastnícke právo týkajúce sa povolenia uskutočniť stavbu o.i. NN prípojka, a to na parcelách,
ktoré sú predmetom tohto územného konania. Snáď netreba stavebnému úradu vysvetľovať, že pokiaľ súd
súdnej žalobe vyhovie, a jeho rozhodnutie tak bude smerovať proti rozhodnutiu stavebného úradu o nepriznaní
postavenia účastníkov konania, výsledkom bude súčasne aj zrušenie samotného rozhodnutia - stavebného
povolenia na stavbu. Ako stavbu domu, tak súčasne aj stavbu prípojky NN.
Takže argumentovať
právoplatným stavebným povolením, pokiaľ jeho právoplatnosť je toho času v rukách súdu, je dosť odvážne.
Je však možné, že sme sa s vybavujúcou stavebnou referentkou neporozumeli. Predmetom tohto územného
konania, voči ktorému podávame odvolanie, sú parcely KN-E 1/181 a 1/182. Súdna žaloba sa týka tiež týchto
dvoch parciel.
Môže byť popri „právoplatnom“ stavebnom povolení na realizáciu NN prípojky, ktorá bola navrhnutá pre
stavebníka p. Polláka - vedené súčasne aj územné konanie na rozšírenie NN prípojky - taktiež de facto pre
stavebníka p. Polláka, ale v inom technickom riešení?
Obe rozhodnutia ste dali Vy, čo sa má teda Vašimi rozhodnutiami realizovať, jedna NN prípojka pre p.
Polláka, ktorá je súčasťou stavebného povolenia k rodinnému domu a súčasne sa napojí p. Pollák aj druhý raz
z rozšírenia verejnej prípojky? Alebo samostatne si bude p. Pollák ťahať NN prípojku popri trase verejnej NN
prípojky? Zjavne nie, keďže aj z projektovej dokumentácie je zjavné, že rozšírením NNK sa má pripojiť stavba
domu p. Polláka. Je dôležité v tejto súvislosti uviesť, že p. Pollák už začal so stavebnou činnosťou v zmysle
rozhodnutia, ktorého súčasťou je aj realizácia NN prípojky. Nepovažujeme preto za legitímne prebiehajúce
územné konanie, ktoré pojednáva o tej istej prípojke a ktorá je zároveň predmetom súdnej žaloby.
Stále ste toho názoru, že tieto dve konania spolu nesúvisia?

3. a 4. Neakceptované námietka - týkajúca sa záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia.
Máme zato, že sa nezhodneme so stavebným úradom v otázke výkladu § 140c stavebného zákona.
O.i. odsek (13): „ Územné rozhodnutie o umiestnení stavby, územné rozhodnutie o využití územia,
stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie týkajúce sa územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo
posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu, lga) musia obsahovať informácie o
rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a zo záverečného stanoviska, ak boli vydané. “
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Dôležité je slovné spojenie: „vo vzťahu, ku ktorému sa uskutočnilo.“. Zákon nedefinuje, že sa jedná
len o prebiehajúce konkrétne konania a ich posúdenie, či má prebiehať proces SEA, ale o predmet, ktorého sa
konania týkajú - čiže vzťah. To rozširuje pôsobnosť zákona aj na iné konania, ako napr. nadradený proces
E1A, ktorého výsledkom je Záverečné stanovisko, a prepojenie ich vzťahov, čiže daných stanovísk.
Stavebný úrad pri svojich rozhodnutiach záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia ako
ústredného orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia neberie do úvahy a oddeľuje ho
podľa vlastných slov na samostatné konania, pri jednom ho rešpektuje, pri iných konaniach nie, aj keď sa jedná
o to isté územie:
1. tykajúce sa schválenia územno-plánovacei dokumentácie a iei legislatívneho procesu, vrátane
vyhodnocovania vplyvov na životné prostredie v procese EIA, ktorá komplexne rieši priestorové
usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj,
životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia - stavebný úrad a obec Istebné stanovisko MŽP rešpektuje čiastočne, nie úplne.

2. schválenia územného rozhodnutia pre pár stavieb, avšak toho istého územia, o ktorom pojednáva aj
záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia, ktoré jasne definovalo svoju požiadavku rešpektovať
toto jeho stanovisko pre ďalšie povoľovacie konanie - stavebný úrad a obec Istebné stanovisko absolútne
neberie do úvahy.
Keďže naša námietka smerovala proti záväznému stanovisku ústredného orgánu štátnej správy,
stavebný úrad na túto našu námietku nereflektoval, požiadali sme o stanovisko k tomuto vlastnému výkladu
stavebného úradu samotné Ministerstvo životného prostredia (príloha č. 4).
Sme toho názoru, že následné vyjadrenie MŽP a jeho kroky budú smerovať ku tomu, aby
správny orgán a tiež samotná obec pri svojich rozhodnutiach toto stanovisko rešpektovali v plnej miere
a to pri všetkých konaniach, ktoré súvisia s územím, ku ktorému sa MŽP už raz vyjadrilo.
MŽP obdržalo relevantné podklady týkajúce sa daných rozhodnutí súvisiacich s týmto územím
začleneného do NATURA 2000. Ďalšie kroky, s výnimkou Rozhodnutia odvolacieho orgánu, sú na posúdení
Ministerstva životného prostredia, ako konanie obce a stavebného úradu vyhodnotí.
Podľa § 46 zákona o správnom poriadku ,,Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a
musí obsahovať predpísané náležitosti. “ Vydané rozhodnutie voči ktorému podávame odvolanie nie je
v súlade so zákonmi a nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Vzhľadom na uvedené, žiadanie, aby odvolací orgán nepokračoval v konaní a v plnom rozsahu ho zastavil.

S pozdravom,

A
Ing. guzana Šudová, Roman Suda

Prílohy:
- príloha č. 1 - informácia o zverejnení Rozhodnutia na stránke obce
- príloha č. 2 - informácia o postúpení odvolania stavebného-vodoprávneho orgánu
- príloha č.3 - žiadosť o informáciu Hydromeliorácie
- príloha č.4 - informácia o postúpení Ministerstvu životného prostredia
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