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ROZHODNUTIE 

  

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia výstavby (ďalej len „ministerstvo“), ako 

správny orgán príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 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 a v spojení s § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, na základe odvolania Romana 

Cerulíka, Štefánikova trieda 59, 949 01 Nitra zo dňa 15. 08. 2016,  preskúmalo rozhodnutie 

Okresného úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2016/026862-011 

zo dňa 14. 07. 2016 v odvolacom konaní a 

     

rozhodlo takto: 

 

Ministerstvo podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku  z r u š u j e  rozhodnutie Okresného 

úradu Nitra, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-NR-OVBP2-2016/026862-011 zo dňa 

14. 07. 2016 a vec vracia tomuto správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. 

 

 

 

 Odôvodnenie: 

 

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len „okresný úrad“), ako 

príslušný stavebný úrad podľa § 117b stavebného zákona, meritórnym rozhodnutím č. OU-NR-

OVBP2-2016/026862-011 zo dňa 14. 07. 2016 podľa § 66 stavebného zákona a § 46 správneho 

poriadku povolil líniovú stavbu „NA – Nitra PP Sever, VN 278 preložka Čab, VNK“ v rozsahu 

jedného stavebného objektu „SO 01 – Preložka VN rozvodu – záloha VN 278 PP Čab“ (ďalej len 

„predmetná líniová stavba“) umiestnený na pozemkoch nasledovných parc. č.: 

 

1. v k. ú. DRAŽOVCE (KN – register „C“): 

            1067/96, 1067/97, 1067/98, 1067/99, 1067/100, 1067/101, 1067/102, 1067/103, 1252, 

3024/1, 520/46, 520/47, 520/48, 520/597, 520/50, 520/54, 520/55, 520/56, 520/57, 

520/596, 520/58, 520/59, 520/60, 520/61, 520/62, 520/593, 520/63, 520/64, 520/65, 

520/66, 520/67, 520/68, 520/69, 520/70, 520/71, 520/591, 520/72, 520/590, 520/587, 

520/72, 520/73, 520/74, 520/75, 520/76, 520/77, 520/585, 520/78, 520/79, 520/80, 520/81, 
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520/82, 520/83, 520/84, 520/85, 520/86, 520/87, 520/88, 1251/3, 520/90, 520/583, 

520/582, 520/91, 520/92, 520/93, 520/94, 520/95, 520/96, 520/97, 520/98, 520/108, 

520/109, 520/110, 520/111, 520/112, 520/113, 520/114, 520/115, 520/578, 520/116, 

520/118, 520/119, 520/577, 520/120, 520/36, 520/121, 520/122, 520/123, 520/124, 

520/125, 520/126, 520/127, 520/128, 520/129, 520/130, 520/133, 520/134, 520/135, 

520/136, 520/137, 520/138, 520/139, 520/140, 520/141, 520/177, 520/178, 520/179, 

520/180, 520/181, 520/182, 520/183, 520/184, 520/185, 520/186, 520/549, 520/548, 

520/187, 520/188, 520/189, 520/190, 520/191, 520/192, 520/542, 520/193, 520/195, 

520/205, 520/206, 520/209, 520/210, 520/213, 520/214, 520/538, 520/537, 520/218, 

520/219, 520/220, 520/221, 520/222, 520/223, 520/224, 520/225, 520/226, 520/227, 

520/228, 520/229, 520/230, 520/534, 520/232, 520/234, 520/235, 520/533, 520/532, 

520/236, 401/40, 401/41, 401/42, 401/43, 401/44, 401/45; 

 

2. v k. ú. DRAŽOVCE (KN – register „E“): 

           1233/1, 1559, 1558, 1540, 1539, 540/2, 520, 517/2; 

 

3. v k. ú. LUŽIANKY (KN – register „C“): 

            2744/1, 2745, 2743/3, 2742/8, 2741/3, 2739/1; 

 

4. v k. ú. ZBEHY (KN – register „C“): 

            464, 384; 

 

5. v k. ú. ZBEHY (KN – register „E“): 

412/2, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404/4, 404/3, 404/2, 404/1, 403, 402, 401, 400, 

399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 391/4, 391/3, 391/2, 391/1, 390, 389, 388, 387, 386, 

385, 384; 

 

6. v k. ú. ČAKAJOVCE (KN – register „C“): 

830, 732, 831/1, 856; 

 

7. v k. ú. ČAKAJOVCE (KN – register „E“): 

634, 632, 631, 630, 629, 628, 624/3, 624/2, 624/1, 623, 619, 618, 613, 612, 608, 607, 604/2, 

604/1, 603/2, 603/1, 600, 599, 596, 595/2, 595/1, 590/2, 590/1, 589, 585/2, 584, 580, 579, 

575, 574, 570, 569, 565, 564, 559, 555/2, 555/1, 554, 549, 677, 674, 675, 676/1, 676/2, 

676/3, 678, 405, 404, 401, 400/2, 400/1, 397, 396, 393, 392, 389, 388, 385, 384, 381, 380, 

374, 373, 369, 368, 365, 362, 359, 358, 355, 354/2, 354/1, 350, 349, 345, 344/2, 344/1, 

341, 340, 337, 336/1, 333, 332, 329, 328, 325, 324, 321/2, 322/1, 320, 316, 315, 311, 309, 

303, 302, 297/2, 297/1, 296, 291, 290, 285, 284, 279, 278, 275, 274, 271/3, 270/1, 267, 

266, 263/3, 261, 258, 254, 830, 795, 794, 793, 792, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 784, 783, 

782, 781/3, 781/2, 781/1, 780/2, 780/1, 779/5, 779/4, 779/3, 779/2, 779/1, 778, 777, 776, 

775, 774, 773, 772/4, 772/3, 772/2, 772/1, 770/4, 770/3, 770/2, 770/1, 767, 766, 763/2, 

763/1, 865; 

 

pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  (ďalej 

len „stavebník“) v zastúpení spoločnosťou Enaco, s. r. o., Petzwalova 42, Nitra. Predmetné 

meritórne rozhodnutie (stavebné povolenie) okresného úradu zo dňa 14. 07. 2016 bolo doručované 

účastníkom konania formou verejnej vyhlášky. 
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Uskutočnenie predmetnej líniovej stavby bolo vyvolané plánovanou výstavbou 

Strategického parku Nitra, na ktorý boli vydané Ministerstvom hospodárstva SR osvedčenia 

o významnej investícii č. 20801/2015-1000-33509 zo dňa 13. 07. 2015, č. 20801/2015-1000-

35613 zo dňa 22. 07. 2015 a č. 13489/2016-1000-02437 zo dňa 14. 01. 2016  (ďalej len 

„Osvedčenie“), a preto sa v danom prípade v zmysle § 32 ods. 2 stavebného zákona nevyžaduje 

územné rozhodnutie na umiestnenie tohto strategického parku a na prípravu územia na jeho 

realizáciu. 

Predmetná navrhovaná činnosť – líniová stavba „NA – Nitra PP Sever, VN 278 preložka 

Čab, VNK“ v rozsahu jedného stavebného objektu „SO 01 – Preložka VN rozvodu – záloha VN 

278 PP Čab“  nebola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie a ani zisťovacieho 

konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“). 

 

Proti vyššie uvedenému meritórnemu rozhodnutiu (stavebnému povoleniu) okresného 

úradu zo dňa 14. 07. 2016 podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie zo dňa 15. 08. 2016 

Roman Cerulík, Štefánikova trieda 59, 949 01 Nitra (ďalej len „odvolateľ“).  

 

 Odvolateľ v podanom odvolaní namieta najmä nasledovné: 

 

Predmetnému stavebnému konaniu, ako uvádza odvolateľ, nepredchádzalo posudzovanie 

Strategického parku Nitra ako celku v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý vo svojej prílohe č. 8, 

časť Infraštruktúra, položka č. 15 Projekty budovania priemyselných zón, vrátane priemyselných 

parkov, a to v zmysle časti „B“, stanovuje bez ohľadu na nejaké kritériá (prahové hodnoty), to 

znamená bez limitu, nutnosť vedenia zisťovacieho konania. Skutočnosť, že Strategický park Nitra 

nebol vôbec posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., považuje odvolateľ za základnú 

nezákonnosť. 

Podľa Osvedčenia sú súčasťou tohto strategického parku  aj pozemky v k. ú. Zobor, 

ku ktorým má odvolateľ vlastnícke právo podľa listov vlastníctva č. 3560, 3719 a 4656. V merite 

veci sa rozhoduje o povolení stavby „NA_Nitra PP Sever, VN 278 preložka Čab, VNK“ v rozsahu 

jedného stavebného objektu: „SO 01 – Preložka VN rozvodu – záloha VN 278 PP Čab“ v rámci 

územia predmetného Strategického parku Nitra. Vychádzajúc z uvedeného, podľa názoru 

odvolateľa, ako vlastníka pozemkov, ktoré sú súčasťou územia Strategického parku Nitra ako 

celku vymedzeného Osvedčením a v rámci ktorého sa má realizovať aj cit. objekt predmetnej 

stavby „NA_Nitra PP Sever, VN 278 preložka Čab, VNK“, je odvolateľ účastníkom aj 

prebiehajúceho stavebného konania týkajúceho sa  cit. objektu predmetnej stavby. 

   Odvolateľ  ďalej  namieta,  že  právo  účastníka konania mu vyplýva aj z ust. § 59 ods. 1 

písm. c) stavebného zákona s poukazom na ust. § 24 a nasl. zákona č. 24/2006 Z. z., nakoľko 

v zisťovacom konaní vo veci navrhovanej činnosti „Automotive Nitra Project” mal postavenie 

účastníka konania a podľa názoru odvolateľa, pokiaľ bol účastníkom stavebného konania 

týkajúceho sa stavby „Automotive Nitra Project” umiestnenej v rámci územia Strategického parku 

Nitra vymedzeného Osvedčením, toto postavenie mu automaticky prináleží aj v ďalších 

stavebných konaniach týkajúcich sa  stavieb realizovaných v rámci predmetného strategického 

parku. 

Odvolateľ taktiež vo všeobecnosti namieta spôsob doručovania ako Oznámenia o začatí 

stavebného konania zo dňa 07. 06. 2016, tak aj napadnutého rozhodnutia okresného úradu formou 

verejnej vyhlášky. Odvolateľ má za to, že všetky dôležité listiny vydané v predmetnom konaní mu 

majú byť ako účastníkovi konania v zmysle § 24 ods. 1 správneho poriadku doručované 

do vlastných rúk. 
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Odvolateľ ďalej spochybňuje začlenenie pozemkov v jeho výlučnom vlastníctve do územia 

Strategického parku Nitra vymedzeného Osvedčením, nakoľko podľa Územného plánu mesta 

Nitra sú tieto pozemky funkčne určené pre vybavenosť s doplnkovým bývaním s výškou zástavby 

do 6-tich nadzemných podlaží. Naproti tomu funkčné využitie územia Strategického parku Nitra, 

na ktorý sa vzťahuje Osvedčenie, je priemyselného charakteru. Z uvedeného dôvodu predmetné 

Osvedčenie nie je správne, a preto jeho existencia nemôže zakladať právny režim podľa § 32 ods. 2 

stavebného zákona. 

V závere svojho odvolania odvolateľ žiada, aby bolo odvolaním napadnuté rozhodnutie 

okresného úradu zo dňa 14. 07. 2016 zrušené z dôvodu nezákonnosti a vec vrátená tomuto 

správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.  

 

Okresný úrad  v súlade s § 56 správneho poriadku listom č. OU-NR-OVBP2-2020/020334-

002 zo dňa 30. 04. 2020 upovedomil ostatných účastníkov konania s obsahom podaného odvolania 

a vyzval ich, aby sa k podanému odvolaniu vyjadrili v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto 

upovedomenia. Predmetné upovedomenie okresného úradu zo dňa 30. 04. 2020   bolo doručované 

ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky. K obsahu uvedeného odvolania sa 

nevyjadril žiadny z účastníkov predmetného stavebného konania.  

    

Nakoľko okresný úrad nerozhodol o odvolaní sám, v súlade s § 57 ods. 2 správneho 

poriadku ho  listom č. OU-NR-OVBP2-2020/020334-008 zo dňa 05. 06. 2020 predložil spolu 

so spisovým materiálom týkajúcim sa veci príslušnému odvolaciemu orgánu – ministerstvu, 

na rozhodnutie o odvolaní. 

 

 

Ministerstvo v súlade s § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmalo v odvolacom konaní 

odvolaním napadnuté rozhodnutie okresného úradu zo dňa 14. 07. 2016 spolu so spisovým 

materiálom týkajúcim sa veci v celom rozsahu, porovnalo jeho výrokovú aj dôvodovú časť 

s hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 

predpisov, najmä s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a správneho poriadku. 

Ministerstvo taktiež vyhodnotilo dôvody uvedené v napadnutom rozhodnutí okresného úradu, ako 

aj námietky uvedené v odvolaní a v súlade s právnym názorom  Krajského súdu v Nitre 

vysloveným v právoplatnom zrušujúcom rozsudku sp. zn.: 11S/252/2016-362 zo dňa 

15. 01. 2020 dospelo k záveru, že sú dôvody na zrušenie napadnutého rozhodnutia okresného 

úradu. 

 

 

Podľa § 3 ods. 1 správneho poriadku správne 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 § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať 

zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo 

zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 

 

Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je ten, o koho právach, právom 

chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené 

záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, 
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kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo 

povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. 

 

Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný 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. 

 

Podľa § 32 ods. 2 prvé dve vety správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä 

podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti 

všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob 

zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. 

 

Podľa § 46 správneho 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. 

 

Podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie 

v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

 

Podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti 

správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to  vhodnejšie 

najmä z dôvodov rýchlosti a hospodárnosti; správny orgán je právnym názorom odvolacieho 

orgánu viazaný. 

 

Podľa § 32 ods. 2 stavebného zákona územné rozhodnutie sa nevyžaduje na umiestnenie 

strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané 

osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu, ak priestorové usporiadanie územia 

a funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu 

obce alebo z územného plánu zóny. 

 

Podľa § 59 ods. 1 stavebného zákona účastníkmi stavebného konania sú: 

a) stavebník, 

b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 

susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom 

a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, 

c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, 

d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, 

e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. 

  

Podľa § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie 

podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 

 

Podľa § 191 ods. 6 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov právnym názorom, ktorý vyslovil správny súd v zrušujúcom rozsudku, je orgán verejnej 

správy v ďalšom konaní viazaný. Ak orgán verejnej správy v ďalšom konaní nepostupoval v súlade 

s právnym názorom správneho súdu a správny súd opätovne zrušil rozhodnutie orgánu verejnej 

správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy z tých istých dôvodov, môže správny súd 

i bez návrhu v zrušujúcom rozsudku uložiť orgánu verejnej správy pokutu. 
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Zo spisového materiálu súvisiaceho s predmetnou vecou vyplýva: 

 

Dňa 01. 06. 2016 bola doručená okresnému úradu, ako príslušnému stavebnému úradu 

podľa § 117b stavebného zákona, žiadosť stavebníka o stavebné povolenie pre predmetnú líniovú 

stavbu spolu aj s prílohami. 

 

 Dňa 07. 06. 2016 formou verejnej vyhlášky oznámil okresný úrad všetkým účastníkom 

konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania vo veci predmetnej líniovej stavby 

a zároveň ich upozornil, že  k podkladom žiadosti o stavebné povolenie sa môžu vyjadriť v lehote 

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, nakoľko na námietky uplatnené po určenej 

lehote sa nebude prihliadať. V konaní vzniesol námietky odvolateľ, ktoré mali obdobný charakter 

ako tie, ktoré uplatnil v podanom odvolaní voči meritórnemu rozhodnutiu (stavebnému povoleniu) 

okresného úradu a zároveň sa dožadoval postavenia účastníka konania. 

  

Dňa 08. 07. 2016 vydal okresný úrad procesné rozhodnutie č. OU-NR-OVBP2-

2016/026862-010, ktoré podľa vyznačenia na ňom nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 09. 2016, 

a ktorým okresný úrad vylúčil odvolateľa z konania vo veci žiadosti stavebníka o stavebné 

povolenie pre predmetnú líniovú stavbu. 

 

Dňa 14. 07. 2016 vydal okresný úrad formou verejnej vyhlášky stavebné povolenie č. OU-

NR-OVBP2-2016/026862-011 (t. j. meritórne rozhodnutie), ktoré podľa vyznačenia na ňom 

nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 09. 2016, a ktorým okresný úrad povolil predmetnú líniovú 

stavbu a uplatnené námietky odvolateľa, ako účastníka konania do času právoplatnosti vyššie 

uvedeného procesného rozhodnutia zo dňa 08. 07. 2016, zamietol. 

 

Dňa 01. 08. 2016 bolo na okresný úrad v zákonom stanovenej lehote doručené odvolanie 

odvolateľa proti vyššie uvedenému procesnému rozhodnutiu okresného úradu zo dňa 08. 07. 2016. 

 

Dňa 15. 08. 2016 podal odvolateľ v zákonom stanovenej lehote odvolanie voči vyššie 

uvedenému stavebnému povoleniu (t. j.  voči meritórnemu rozhodnutiu) zo dňa 14. 07. 2016. 

 

Dňa 06. 09. 2016 vydalo ministerstvo (v tom čase Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej správy – ďalej len „MDVRR SR“), ako 

príslušný odvolací orgán, procesné rozhodnutie č. 22371/2016/B625-SV/55143/Pek, ktorým 

zamietlo  odvolanie odvolateľa zo dňa 01. 08. 2016  a  potvrdilo  procesné rozhodnutie okresného 

úradu  zo dňa 08. 07. 2016 o nepriznaní postavenia účastníka konania. Uvedené rozhodnutie 

MDVRR SR nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 09. 2016. 

 

Proti procesnému rozhodnutiu MDVRR SR č. 22371/2016/B625-SV/55143/Pek zo dňa 

06. 09. 2016 podal odvolateľ v zastúpení JUDr. Pavlom Gráčikom, advokátom, Farská 40, 949 01 

Nitra, na Krajský súd v Nitre žalobu zo dňa 09. 11. 2016 o preskúmanie zákonnosti uvedeného 

rozhodnutia MDVRR SR zo dňa 06. 09. 2016. 

Krajský súd v Nitre rozsudkom sp. zn. : 11S/252/2016-362 zo dňa 15. 01. 2020 zrušil 

procesné rozhodnutie MDVRR SR č. 22371/2016/B625-SV/55143/Pek zo dňa 06. 09. 2016  ako 

i procesné rozhodnutie okresného úradu č. OU-NR-OVBP2-2016/026862-010 zo dňa 08. 07. 2016 
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a vec vrátil okresnému úradu na ďalšie konanie. Uvedený rozsudok Krajského súdu v Nitre 

nadobudol právoplatnosť dňa 26. 02. 2020. 

 

Okresný úrad, v intenciách právneho názoru uvedeného v predmetnom rozsudku 

Krajského súdu v Nitre zo dňa 15. 01. 2020, v súlade s § 56 správneho poriadku formou verejnej 

vyhlášky upovedomil listom č. OU-NR-OVBP2-2020/020334-002 zo dňa 30. 04. 2020 ostatných 

účastníkov konania o obsahu podaného odvolania odvolateľa zo dňa 15. 08. 2016 voči stavebnému 

povoleniu (t. j. voči meritórnemu rozhodnutiu) okresného úradu č. OU-NR-OVBP2-2016/026862-

011 zo dňa 14. 07. 2016  a zároveň ich vyzval, aby sa k nemu vyjadrili v lehote do 7 dní odo dňa 

jeho doručenia. K podanému odvolaniu sa v stanovenej lehote nevyjadril žiadny z účastníkov 

konania. 

 

Ako už je v tomto rozhodnutí uvedené, nakoľko okresný úrad nerozhodol o odvolaní sám, 

v súlade s § 57 ods. 2 správneho poriadku ho  listom č. OU-NR-OVBP2-2020/020334-008 zo dňa 

05. 06. 2020  predložil spolu so spisovým materiálom týkajúcim sa veci príslušnému odvolaciemu 

orgánu – ministerstvu, na rozhodnutie o odvolaní v merite veci. 

 

K postupu okresného úradu v predmetnom stavebnom konaní, ktoré predchádzalo vydaniu 

napadnutého stavebného povolenia (t. j. meritórneho rozhodnutia) zo dňa 14. 07. 2016, ako 

aj k samotnému napadnutému stavebnému povoleniu okresného úradu, ministerstvo (v zmysle 

právneho názoru Krajského súdu v Nitre vysloveného v právoplatnom zrušujúcom rozsudku 

sp. zn.: 11S/252/2016-362 zo dňa 15. 01. 2020, ktorý sa týkal aj postupu správnych orgánov 

v novom meritórnom konaní), uvádza nasledovné: 

 

Okresný úrad nepostupoval v stavebnom konaní v súlade so zákonom (porušenie § 3 ods. 1 

správneho poriadku), keď po tom, ako bol odvolateľ procesným rozhodnutím tohto správneho 

orgánu zo dňa 08. 07. 2016 vylúčený z predmetného stavebného konania, tento správny orgán 

nepočkal, pokiaľ uvedené procesné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, a následne po 6 dňoch 

od vydania procesného rozhodnutia vydal v rozpore so zákonom (porušenie § 46 správneho 

poriadku) stavebné povolenie, v ktorom uviedol aj odvolateľa ako účastníka stavebného konania. 

Dňa 15. 08. 2016 podal odvolateľ proti uvedenému stavebnému rozhodnutiu zo dňa 

14. 07. 2016 odvolanie, t. j. ešte v čase, kedy procesné rozhodnutie okresného úradu o jeho 

vylúčení z okruhu účastníkov predmetného stavebného konania nebolo právoplatné. 

Toto procesné rozhodnutie okresného úradu nadobudlo právoplatnosť (vo väzbe na dátum 

právoplatnosti procesného rozhodnutia MDVRR SR vydaného dňa 06. 09. 2016  v odvolacom 

konaní) až dňa  09. 09. 2016.  Okresný úrad porušil zákon aj tým, keď uvedené odvolanie proti 

stavebnému rozhodnutiu zo dňa 14. 07. 2016 nevyhodnotil ako odvolanie zatiaľ právoplatne 

nevylúčeného účastníka stavebného konania a nepostupoval v súlade s § 56 a § 57 správneho 

poriadku. 

Dôsledkom tohto nesprávneho procesného postupu okresného úradu nastal stav, kedy 

predmetné stavebné (t. j. meritórne) konanie nie je právoplatne ukončené z dôvodu,  že odvolacie 

konanie v merite veci nebolo zákonným spôsobom ukončené napriek tomu, že na napadnutom 

stavebnom povolení je vyznačená právoplatnosť. 

 

Okresný úrad je povinný (v danom prípade ako prvostupňový správny orgán) postupovať 

v novom meritórnom konaní pred vydaním nového meritórneho rozhodnutia vo veci predmetnej 

líniovej stavby (v zmysle právneho názoru Krajského súdu v Nitre vysloveného v právoplatnom 
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zrušujúcom rozsudku sp. zn.: 11S/252/2016-362 zo dňa 15. 01. 2020, ktorý sa týkal aj postupu 

správnych orgánov v novom meritórnom konaní) nasledovne: 

- zistiť presne a úplne skutočný stav veci, t. j. zistiť, či a k akým zmenám v súvislosti 

s predmetnou stavbou došlo s odstupom času od začatia predmetného stavebného konania až 

po súčasnosť; 

- presne a úplne vymedziť okruh účastníkov konania v zmysle § 59 ods. 1 stavebného 

zákona ako osobitného právneho predpisu, t. j. preskúmať, či aj odvolateľovi  v predmetnom 

stavebnom konaní prináleží zo zákona postavenie účastníka konania;  

- na základe výsledkov  presne a úplne zisteného skutočného stavu veci 

a po zákonnom vysporiadaní sa s okruhom účastníkov konania vydať v danej veci nové meritórne 

rozhodnutie v súlade so zákonom. 

 

K námietkam a pripomienkam odvolateľa uplatneným v podanom odvolaní ministerstvo 

uvádza: 

V súvislosti s námietkou odvolateľa, že predmetnému stavebnému konaniu nepredchádzalo 

posudzovanie Strategického parku Nitra ako celku v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z, ktorý 

vo svojej prílohe č. 8, časti Infraštruktúra, položka č. 15 Projekty budovania priemyselných zón, 

vrátane priemyselných parkov, a to v zmysle časti „B“, stanovuje bez ohľadu na nejaké kritériá 

(prahové hodnoty) - to znamená bez limitu, nutnosť vedenia zisťovacieho konania, má 

ministerstvo za to, že viesť zisťovacie konanie vo veci strategického parku ako celku nemá logiku 

a ani to nevyplýva zo znenia položky č. 15, nakoľko principiálne - či už v rámci strategického 

parku, resp. priemyselnej zóny alebo priemyselného parku vo všeobecnosti, môžu existovať rôzne 

projekty ich budovania, t. j. v rámci územia vyčleného ako priemyselná zóna môžu byť 

v odlišných časových etapách v jednotlivých zónach tohto vyčleneného územia budované rôzne 

na sebe nezávislé súbory priemyselných stavieb (t. j. projekty) s odlišnými výrobnými procesmi 

(t. j. navrhovanými činnosťami) - a teda s odlišným predpokladaným vplyvom na životné 

prostredie. Ministerstvo má za to, že zo znenia položky č. 15 vyplýva, že zisťovaciemu konaniu 

podliehajú bez limitu práve takéto jednotlivé projekty (súbory stavieb slúžiace konkrétnej výrobe), 

ktoré sú umiestnené do územia vyčleného ako priemyselná zóna. V danom konkrétnom prípade 

predmetného Strategického parku Nitra, napríklad jedným z takých projektov začlenených do jeho 

územia je súbor priemyselných stavieb „Automotive Nitra Project“ určených pre výrobu 

automobilov – činnosť, ktorá bola posudzovaná v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.  

Na základe vyššie uvedeného ministerstvo námietku odvolateľa neakceptuje. 

 

K názoru odvolateľa, že ako vlastník pozemkov v k. ú. Zobor, ktoré sú súčasťou územia 

Strategického parku Nitra vymedzeného Osvedčením a v rámci ktorého sa má realizovať 

aj predmetná líniová stavba, je odvolateľ účastníkom aj prebiehajúceho stavebného konania 

týkajúceho sa  predmetnej líniovej stavby, ministerstvo  uvádza,  že  v  zmysle   ustanovenia 

§ 58a ods. 1 stavebného zákona je umožnené pri rozsiahlych stavebných súboroch pozostávajúcich 

z veľkého počtu stavieb alebo objektov podávať žiadosti o vydanie stavebného povolenia 

aj na jednotlivé stavby, resp. objekty týchto stavieb, pokiaľ budú po dokončení schopné 

samostatného užívania. Ministerstvo dodáva, že každé stavebné konanie je samostatným 

správnym konaním; okruh účastníkov konania podľa § 59 ods. 1 stavebného zákona sa vymedzuje 

pre každé konkrétne stavebné konanie samostatne, t. j. nezávisle od okruhu účastníkov konania 

iných stavebných konaní, aj keď sa tieto týkajú jednej stavby, resp. súboru stavieb. Ministerstvo 

ďalej k námietke uvádza, že vyššie uvedené pozemky v k. ú. Zobor vo výlučnom vlastníctve 
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odvolateľa nie sú pozemkami, na ktorých sa má predmetná stavba uskutočňovať a ani susednými 

pozemkami (ministerstvo dodáva, že sa nachádzajú v inom katastrálnom území, než katastrálne 

územia, na ktorých sa má realizovať predmetná stavba), takže vydaním stavebného povolenia 

nemôžu byť priamo dotknuté vlastnícke a iné práva odvolateľa a jeho právne postavenie zostane 

zachované. 

Ministerstvo však upriamuje pozornosť na časový odstup od roku 2016, kedy bolo odvolanie 

podané, že v priebehu času od dátumu podania odvolania až po súčasnosť mohlo dôjsť k zmenám 

v súvislosti s vlastníckymi vzťahmi odvolateľa k pozemkom, ktoré sa nachádzajú v k. ú. 

Čakajovce, Lužianky, Dražovce a Zbehy, čo by potenciálne mohlo spôsobiť zaradenie odvolateľa 

do okruhu účastníkov predmetného konania v zmysle § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona. 

Zistenie skutočného stavu veci aj v tejto záležitosti bude povinnosťou okresného úradu v novom 

stavebnom konaní vo veci predmetnej líniovej stavby. 

Na základe vyššie uvedeného nie je možné ministerstvom rozhodnúť o citovanej námietke 

odvolateľa. Ministerstvo doporučuje odvolateľovi uplatniť túto námietku v novom stavebnom 

konaní. 

 

   K námietke odvolateľa, že právo účastníka konania mu vyplýva aj z ust. § 59 ods. 1 

písm. c) stavebného zákona, keďže v zisťovacom konaní vo veci navrhovanej činnosti 

„Automotive Nitra Project” mal postavenie účastníka konania a predmetná líniová stavba je taktiež 

umiestnená v rámci územia strategického parku vymedzeného Osvedčením, ministerstvo uvádza, 

že konkrétna predmetná navrhovaná činnosť – t. j. predmetná líniová stavba, nebola predmetom 

posudzovania vplyvov na životné prostredie a ani zisťovacieho konania podľa zákona 

č. 24/2006 Z. z., a preto odvolateľovi v tomto konkrétnom stavebnom konaní neprináleží 

postavenie účastníka konania podľa ust. § 59 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.   

Uvedená námietka nie je ministerstvom na základe uvedených skutočností akceptovaná. 

 

K námietke odvolateľa, ktorou vo všeobecnosti namieta spôsob doručovania ako 

Oznámenia o začatí stavebného konania zo dňa 07. 06. 2016, tak aj napadnutého meritórneho 

rozhodnutia okresného úradu, formou verejnej vyhlášky a k jeho názoru, že všetky listiny vydané 

v predmetnom konaní mu majú byť ako účastníkovi konania doručované osobne do vlastných rúk, 

ministerstvo uvádza, že v prípade líniových stavieb, pri zvlášť rozsiahlych stavbách a pri stavbách 

s veľkým počtom účastníkov konania správny orgán doručuje dôležité listiny verejnou vyhláškou. 

Správny poriadok neumožňuje kombináciu doručovania dôležitých písomností jednotlivým 

účastníkom – t. j. v prípade doručovania verejnou vyhláškou nie je zo zákona možné 

aj doručovanie účastníkom konania do vlastných rúk, nakoľko by došlo k nejednoznačnosti 

stanovenia dátumu doručenia zasielanej písomnosti týmto účastníkom konania.  

Keďže sa v danom konkrétnom prípade jednalo o líniovú stavbu a dôležité listiny boli 

doručované formou verejnej vyhlášky, ministerstvo žiadosti odvolateľa o doručovanie 

aj do vlastných rúk nevyhovuje. 

 

K názoru odvolateľa, ktorým spochybňuje začlenenie pozemkov v jeho výlučnom 

vlastníctve do územia Strategického parku Nitra vymedzeného Osvedčením, nakoľko podľa 

Územného plánu mesta Nitra sú tieto pozemky funkčne určené pre vybavenosť s doplnkovým 

bývaním s výškou zástavby do 6-tich nadzemných podlaží, a naproti tomu funkčné využitie územia 

Strategického parku Nitra, na ktorý sa vzťahuje Osvedčenie, je priemyselného charakteru, a preto 

predmetné Osvedčenie nie je správne, a teda jeho existencia nemôže zakladať právny režim podľa 

§ 32 ods. 2 stavebného zákona, ministerstvo uvádza, že z vyjadrenia mesta Nitra zo dňa 

03. 05. 2016, ktoré je súčasťou predloženého spisového materiálu pre danú konkrétnu stavbu, 
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vyplýva, že využitie pozemkov, na ktorej bude predmetná stavba umiestnená, je v súlade 

s Územným plánom mesta Nitra. V súvislosti s námietkou odvolateľa ministerstvo poukazuje 

na to, že okresný úrad aj ministerstvo sú Osvedčením viazaní a nie sú oprávnení skúmať správnosť 

záverov v ňom obsiahnutých.   

Z vyššie uvedených dôvodov ministerstvo námietku odvolateľa neakceptuje. 

 

S ostatnými námietkami uvedenými v podanom odvolaní ministerstvo doporučuje 

odvolateľovi obrátiť sa na okresný úrad, v danom prípade ako na prvostupňový správny orgán, 

počas nového konania v predmetnej veci. 

 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody, ako aj z dôvodu aplikácie zásady rýchlosti 

a hospodárnosti správneho konania, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia, t. j. zrušiť odvolaním napadnuté meritórne rozhodnutie okresného úradu 

č. OU-NR-OVBP2-2016/026862-011 zo dňa 14. 07. 2016 a vec vrátiť okresnému úradu na nové 

prejednanie a rozhodnutie. 

 

 

 

Poučenie : 

 

 Podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku sa proti tomuto rozhodnutiu nemožno ďalej odvolať 

(podať rozklad). Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa Správneho súdneho poriadku.  

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Tibor    N é m e t h 

                                                                                                generálny riaditeľ sekcie výstavby 

   

 

                                                                            

   

Rozhodnutie  bude doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 

15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle ministerstva  v časti „Verejné 

vyhlášky“ ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu 

www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“: 

 

1. stavebníkovi,  

2. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom (podľa č. parc. uvedených 

v tomto rozhodnutí) a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich 

vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením 

priamo dotknuté, 

3. projektantovi.  
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Na vedomie: (bez právnych účinkov doručenia)  

 

1. Roman Cerulík, Štefánikova trieda 59, 949 01 Nitra (odvolateľ) 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (stavebník)   

3. Enaco, s. r. o., Na Čerešňovom vrchu 49, 949 11 Nitra (právny zástupca stavebníka) 

4. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda č. 69, 949 01 

Nitra  - spolu so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho 

úradu 
5. Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra - spolu so žiadosťou o zverejnenie tohto 

rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho úradu 
6. Mestská časť Nitra – Dražovce, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra - spolu so žiadosťou 

o zverejnenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho úradu 
7. Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky - spolu so žiadosťou o zverejnenie 

tohto rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho úradu 
8. Obec Čakajovce, Čakajovce 58, 951 43 Čakajovce - spolu so žiadosťou o zverejnenie 

tohto rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho úradu 
9. Obec Zbehy, Zbehy 69, 951 42 Zbehy - spolu so žiadosťou o zverejnenie tohto 

rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho úradu 
10. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

11. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 

13. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

14. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 

15. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

16. Krajský pamiatkový úrad Nitra, nám. J. Pavla II. 8, 949 01 Nitra 

17. MICHLOVSKÝ spol. s r. o. (Orange Slovensko, a. s.), Letná 769/9, 921 01 Piešťany 

18. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova trieda 58, 949 01 Nitra 

20. MH Invest, s. r. o., Mlynské nivy č. 44/A, 821 09 Bratislava 

21. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 

01 Nitra 

 

 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia ministerstva č. 19411/2020/SV/56684 

zo dňa 20. 07. 2020: 

 

 

 

 

Dátum vyvesenia : ..........................................                         ..................................................... 
                                                                                                   Podpis a odtlačok úradnej pečiatky 

 

 

 

Dátum zvesenia:    ..........................................                          .................................................... 
                                                                                                   Podpis a odtlačok úradnej pečiatky 
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