
Okresný úrad Nitra

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra

Číslo spisu

OU‐NR‐OCDPK‐2019/046697‐002

Vybavuje

Nitra

29. 10. 2019

ROZHODNUTIE
o odvolaní 

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy ﴾ďalej len 
„odvolací orgán“﴿ podľa ustanovenia § 3 ods.5, písm. c﴿ zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ﴾cestný 
zákon ﴿ v znení neskorších predpisov ﴾ďalej len „cestný zákon“﴿ v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 32, § 46 a § 58 ods.1 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ﴾správny poriadok﴿ v znení neskorších predpisov ﴾ďalej len „správny poriadok“﴿ 
podrobne preskúmal odvolanie zo dňa 16.09.2019 ﴾ďalej ako „odvolanie“﴿ podané Romanom Cerulíkom, Štefánikova 
trieda č. 59, 949 01 Nitra, ﴾ďalej ako „Roman Cerulík“﴿ proti rozhodnutiu vydanému Obcou Lužianky, Rastislavova 266, 951 
41 Lužianky ﴾ďalej len „špeciálny stavebný úrad“﴿, č. 2919/2019‐635‐03‐Žá zo dňa 14.08.2019 ﴾ďalej len „stavebné 
povolenie“﴿, ktorým bola podľa ustanovenia § 66 a § 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov ﴾ďalej len „stavebný zákon“﴿ povolená zmena stavby pred dokončením: 

„STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ 
‐Strategický park Nitra‐ 

v rozsahu stavebných objektov:  
SO 12 Komunikácie a spevnené plochy 
k.ú. Lužianky a  

Výrok rozhodnutia
rozhodol takto: 

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa ustanovenia § 59 ods.2 správneho poriadku  

z a m i e t a 

odvolanie Romana Cerulíka, Štefánikova trieda 59, 949 01 Nitra, zo dňa 16.09.2019 a rozhodnutie obce Lužianky, 
Rastislavova 266, 951 41 Lužianky č. 2919/2019‐635‐03‐Žá zo dňa 14.08.2019  

p o t v r d z u j e. 

Odôvodnenie
Dňa 14.06.2019 podal stavebník: ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica ﴾ďalej len 
„stavebník“﴿, zastúpený v konaní splnomocneným zástupcom RENI, spol. s r.o., Krátka 2, 949 01 Nitra, žiadosť o vydanie 
rozhodnutia na zmenu stavby pred dokončením pre stavbu „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ v rozsahu 
stavebného objektu SO 12 Komunikácie a spevnené plochy v k.ú. Lužianky ﴾ďalej len „Stavba“﴿. Stavba má trvalý charakter 
a jedná sa o inžinierske dopravné stavby – komunikácie a spevnené plochy. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, 
projektantom Stavby je VM PROJEKT, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Ing. František Tomko. Stavba rieši pre nový závod 
Steel service center Gonvarri Nitra súvisiace potrebné komunikácie a spevnené plochy pre napojenie závodu na cestnú 
infraštruktúru Strategického parku Nitra ako aj pre funkčnosť závodu ako celku. 

Územné rozhodnutie  sa v zmysle ust. § 39a ods. 3 písm. d﴿ stavebného zákona nevyžaduje,  keďže Stavba sa nachádza v 

R O Z H O D N U T I E o odvolaní Romana Cerulíka ‐ zmena stavby pred dokončením STEEL 
SERVICE GONVARRI Nitra, SO 12, k.ú.asice.html
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uzavretom priestore už existujúcej stavby strategického parku, na ktorú sa v zmysle ust. § 32 ods. 2 stavebného zákona 
územné rozhodnutie nevyžaduje ﴾Stavba sa nachádza na podnikovom pozemku určenom na realizáciu významnej 
investície „Vybudovanie strategického parku„ vrátane pozemkov na realizáciu súvisiacich a doplnkových stavieb a 
zariadení v území,   t.j. na pozemkoch uvedených v osvedčení Ministerstva hospodárstva SR č. 20801/2015‐1000‐33509 zo 
dňa 13.07.2015, v osvedčení  Ministerstva hospodárstva SR č. 20801/2015‐1000‐35613 zo dňa 22.07.2015 a osvedčení 
Ministerstva hospodárstva SR č. 08806/2017‐4220‐10455 zo dňa 27.02.2017 vydaných podľa zákona č. 175/1999 Z.z. o 
niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov﴿, pričom sa Stavbou nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru. 

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán, vydal v zisťovacom konaní 
týkajúcom sa navrhovanej činnosti „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ﴾ďalej len „zákon o posudzovaní 
vplyvov“﴿ dňa 20.06.2018 rozhodnutie č. OU‐NR‐OSZP3‐2018/016253, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2018 na 
základe rozhodnutia Okresného úradu Nitra, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie č. 
OU‐NR‐OOP3‐2018/035185 zo dňa 17.09.2018 ﴾ďalej len „rozhodnutie zo zisťovacieho konania“﴿, ktorým rozhodol, že 
navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti 
o životné prostredie vydal v zmysle ust. § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 06.08.2019 záväzné stanovisko č. 
OU‐NR‐OSZP3‐2019/038155‐002. Návrh na začatie stavebného konania bol vyhodnotený ako súladný s podmienkami z 
rozhodnutia zo zisťovacieho konania.  

Špeciálny stavebný úrad dňa 19.06.2019 listom č. 2919/2019‐635‐01‐Žá oznámil začatie stavebného konania účastníkom 
konania ako aj dotknutým orgánom v súlade s ust. § 61 ods. 1 a 3 stavebného zákona ﴾ďalej len „oznámenie o začatí 
konania“﴿, upustil od miestneho zisťovania a ústneho rokovania podľa ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona. V oznámení o 
začatí konania špeciálny stavebný úrad stanovil účastníkom konania ako aj dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní 
odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania na podanie námietok, stanovísk a pripomienok. Špeciálny stavebný úrad 
zároveň oboznámil účastníkov konania a dotknuté orgány o možnosti nahliadnúť do spisového materiálu, avšak zároveň v 
rozhodnutí konštatuje, že žiaden z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov nevyužil uvedenú možnosť, a to ani v 
lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania ani počas priebehu celého konania pred 
špeciálnym stavebným úradom. V stanovenej lehote, pred vydaním rozhodnutia, mu boli doručené námietky Romana 
Cerulíka, Štefánikova trieda 59, 949 01 Nitra, ktorý bol účastníkom konania podľa ust. § 59 ods. 1 písm. c﴿ stavebného 
zákona.  
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v zmysle ust. § 126 stavebného zákona sú kladné a špeciálny stavebný úrad 
ich podmienky vo svojom rozhodnutí zohľadniľ, čím zabezpečil ochranu verejných záujmov chránených osobitnými 
predpismi.  

Špeciálny stavebný úrad vydal dňa 14.08.2019 rozhodnutie č. 2919/2019‐635‐03‐Žá, ktorým povolil zmenu predmetnej 
Stavby tak, ako je opísané vo výroku rozhodnutia ﴾ďalej len „rozhodnutie“﴿. Špeciálny stavebný úrad sa zaoberal so 
všetkými v stanovenej lehote podanými námietkami a pripomienkami a rozhodol o nich tak, že všetky zamietol ako 
neopodstatnené, a svoje rozhodnutie náležite odôvodnil v odôvodnení rozhodnutia.  

Odvolací orgán sa stotožňuje sa vyčerpávajúcim odôvodnením špeciálneho stavebného úradu v odôvodnení rozhodnutia. 
Dokumentácia, ktorá bola podkladom pre rozhodovanie špeciálneho stavebného úradu o žiadosti stavebníka o stavebné 
povolenie, je postačujúca, spĺňa zákonné podmienky a požiadavky a predstavuje dostatočný podklad pre vydanie 
rozhodnutia. K žiadosti, podkladom a samotnej realizácii Stavby sa vyjadrili aj dotknuté orgány, ktoré vo svojich 
stanoviskách nevzniesli zamietavé alebo negatívne vyjadrenia, s vydaním stavebného povolenia pre Stavbu súhlasili a ich 
podmienky sú súčasťou rozhodnutia.  

Proti rozhodnutiu podal odvolanie účastník konania Roman Cerulík, Štefánikova trieda 59, 949 01 Nitra ﴾ďalej len „Roman 
Cerulík“﴿, zo dňa 16.09.2019, ktoré bolo doručené špeciálnemu stavebnému úradu dňa 18.09.2019. V zmysle ustanovenia § 
27 ods. 3 správneho poriadku ﴾zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní﴿, lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty 
podanie podá na správnom orgáne uvedenom v § 19 ods. 4 alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu. V súlade s 
citovaným ustanovením špeciálny stavebný úrad správne vyhodnotil podané odvolanie ako podané v zákonnej lehote 15 
dní ﴾§ 54 ods. 2 správneho poriadku﴿, keďže Roman Cerulík odovzdal odvolanie na poštovú prepravu dňa 17.09.2019, t. j. v 
15‐ty deň lehoty na podanie odvolania, čo vyplýva zo spisového materiálu.  

Listom číslo 2919/2019‐635‐04‐Žá zo dňa 20.09.2019 špeciálny stavebný úrad upovedomil ostatných účastníkov konania 
podľa ust. § 56 správneho poriadku o podanom odvolaní Romana Cerulíka.  

V odvolaní Roman Cerulík namieta nasledovné skutočnosti, ktoré odvolací orgán pre lepšiu prehľadnosť rozdelil do 
bodov, pričom niektoré skutočnosti uvádzal dvakrát, ale tieto odvolací orgán uvádza iba raz:  

Obec Lužianky ako príslušný stavebný úrad ﴾pričom ja ako účastník konania som namietal, že nie je príslušný stavebný 
úrad, pokiaľ sa aplikuje § 32 ods. 2 SZ, alebo že konal predčasne ako špeciálny stavebný úrad keďže mal najskôr konať ako 
všeobecný stavebný úrad v územnom konaní ‐ § 117 SZ﴿ vydal dňa 14.08.2019 ﴾mne doručené 02.09.2019﴿ stavebné 
povolenie pod sp. zn. 2919/2019‐635‐03‐Žá, o začatí konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu: „Steel 
service center Gonvarri Nitra“ v rozsahu stavebného objektu SO 12 Komunikácia a spevnené plochy. 

Ja, Roman Cerulík, Štefánikova trieda č. 59, 949 01 Nitra, proti uvedenému stavebnému povoleniu č.s. 2919/2019‐635‐03‐
Žá. 
PODÁVAM ODVOLANIE. 

1. Predbežné otázky 

Zákonnou prekážkou na rozhodnutie v tejto veci je aj v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku s nutnosťou minimálne 
prerušiť toto konanie, keďže správny orgán si nevie sám urobiť úsudok je podanie správnej žaloby na Krajský súd Nitra, 
ktorú som podal dňa 21.06.2019 sp.zn. č. 15S/70/2019 v tejto veci s návrhom na priznanie odkladného účinku voči 
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rozhodnutiu č. OU‐NR‐OVBP2‐2019/020009‐002 zo dňa 26.03.2019. 

V týchto súvislostiach žiadam, aby obec Lužianky, ako správny orgán sa zaoberal so všetkými mojimi pripomienkami, 
stanoviskami a námietkami ako aj žalobnými dôvodmi uvedenými v žalobe voči rozhodnutiu zo zisťovacieho konania 
navrhovateľa ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o., ktorú som podal dňa 17.12.2018 na Krajský súd V Nitre sp.zn 
11S/255/2018 voči rozhodnutiu OÚ Nitra sp. zn. OU‐NR‐OOP3‐2018/035185 zo dňa 17.09.2018, že navrhovaná činnosť sa 
nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a zobral ich na zreteľ v ďalších súvisiacich konania, keďže o nich z 
predchádzajúcich prípadoch vie a tieto rozhodnutia sú aj predmetom súdneho preskúmavania k vzhľadom, ja tvrdím, 
nezákonnosti týchto rozhodnutí.  

2. Vecná príslušnosť 

Zásadná námietka ‐ Namietam podstatnú skutočnosť a to, že obec Lužianky, nie je vecne príslušný správny orgán ﴾orgán 
verejnej moci v administratívnom ‐ stavebnom konaní﴿ vo veciach tohto stavebného konania nakoľko podľa ust. § 117b 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ﴾stavebný zákon﴿ na uskutočnenie stavby, ktorá je 
významnou investíciou podľa osobitného predpisu vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania 
a stavebného konania obvodný úrad v sídle kraja, pričom zákonom č. 180/2013 prešli kompetencie z obvodných úradov v 
sídle kraja na okresné úrady v sídle kraja. Na tomto základe je teda vecne príslušným v tomto konaní okresný úrad v sídle 
kraja. 

To, že sa jedná o stavbu, ktorá je významnou investíciou podľa osobitného predpisu vyplýva aj z toho, že na predmetnú 
stavbu nebolo vydané územné rozhodnutie a v spise sú doložené osvedčenia MH č. 20801/2015‐1000‐33509 zo dňa 
13.07.2015, 20801/2015‐1000‐35613 zo dňa 22. júla 2015 a 08806/2017‐4220‐10455 zo dňa 27. februára 2017, ktoré sú 
osvedčenia o významnej investícii na Vybudovanie strategického parku. Na tomto základe je teda vecne príslušným v 
tomto konaní okresný úrad v sídle kraja.  
Ďalej uvádzam, že stavebný úrad v oznámení o začatí stavebného konania uvádza, že koná aj podľa ust. § 120 zákona č. 
50/1976 Zb. a nie podľa § 117b. 

3. Neurčitosť a nezrozumiteľnosť rozhodnutia  

Jednoznačne namietam aj takú účelovosť, že sa má jednať o zmenu stavby len jedného stavebného objektu SO 12 
Komunikácia a spevnené plochy, pričom v rozhodnutí mi nie je jasné, ako sa má potom nahliadať na pôvodné 
rozhodnutie, teda aj toho objektu,  ktoré má byť platné a do kedy a či sa nerozhoduje o tej istej veci, a či vôbec pôvodné 
rozhodnutie má byť po vydaní tohto rozhodnutia ešte stále v platnosti a podobne.  

4. Nebol rešpektovaný § 33 ods. 2 správneho poriadku  

Opäť hoci tvrdím, že tento nepríslušný orgán na rozhodnutie nerešpektoval moju požiadavku, ktorá bola uvedená aj v 
námietkach zo dňa 24.07.2019 na str. 5 a to citujem: „Nakoniec uvádzam, že žiadam, aby mi príslušný správny orgán z 
titulu môjho účastníctva v konaní a teda zachovania môjho práva na prístup k správnemu orgánu v rámci rozhodovacieho 
procesu podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku ešte pred vydaním rozhodnutia umožnil vyjadrovať sa ku všetkým 
podkladom rozhodnutia v úradnom spise a navrhovať doplnenie podkladov rozhodnutia. V nadväznosti na toto zákonné 
ustanovenie žiadam, aby ma správny orgán upovedomil, ak bude zvažovať podklady rozhodnutia za dostatočné na 
vydanie rozhodnutia, že môžem využiť spomínané zákonné právo.“ Vzhľadom k tomu, že nie je mi opakovane dané 
možnosť sa vyjadriť k podkladom pred samotným rozhodnutím v zmysle § 33 ods. 2 SP dovolím si širšie pre správny 
orgán a v tomto prípade aj odvolací orgán poskytnúť analýzu, prečo je nutné aj z tohto dôvodu toto rozhodnutie pre jeho 
nezákonnosť okamžite zrušiť. 

Je nutné konštatovať, že v tomto konaní nebola, okrem už spomenutých pochybení, dodržaná ani hypotéza ustanovenia § 
33 ods. 2 Správneho poriadku, podľa ktorej „ Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám 
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť 
jeho doplnenie. ". Podľa tohto ustanovenia účastníci konania a zúčastnené osoby majú právo vyjadriť sa k podkladu 
rozhodnutia. Z toho logicky vyplýva, že tieto podklady musia mať k dispozícii. Správny orgán je povinný poskytnúť k 
nahliadnutiu všetky podklady, ak to pripúšťa ich povaha, pričom je žiaduce, aby tak robil priebežne, najneskôr však v čase, 
keď je správny orgán presvedčený, že má dostatok dôkazov pre objektívne rozhodnutie vo veci samej. Výzva podľa tohto 
ustanovenia zákona má byť preto účastníkovi konania doručená pred vydaním rozhodnutia vo veci samej aspoň jeden raz 
﴾počas konania﴿, a to v čase, keď je správny orgán presvedčený, že má dostatok podkladov pre vydanie rozhodnutia a sám 
považuje obstarávanie podkladov za ukončené a mieni už vo veci rozhodnúť. Je vo veľkom v rozpore so zákonom, ak sa 
účastník konania o nejakom podklade pre rozhodnutie dozvedá ‐ nie vlastnou vinou ‐ len priamo z rozhodnutia vo veci a 
ak mu pred vydaním rozhodnutia vo veci samej nebola zo strany správneho orgán daná možnosť, aby sa vyjadril k 
podkladom pre rozhodnutie, prípadne navrhol ich doplnenie. Zo znenia ust. § 33 ods. 2 teda vyplýva, že nejde len o 
pasívne právo účastníka konania, ale správny orgán musí byť v tejto veci aktívny a musí vyzvať účastníka konania na 
vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia. K takémuto konaniu správneho orgánu v relácii voči mojej osobe ako účastníkovi 
konania však nedošlo. K otázke aplikácie ust. § 33 ods. 2 sa vyjadril Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku, 
spis. zn. 3 Szd 7/2009 zo dňa 23. marca 2010: „.Právo účastníka správneho konania na oboznámenie sa podkladmi 
rozhodnutia je širšie a za podmienok ustanovených správnym poriadkom zahŕňa prístup k všetkým podkladom správneho 
rozhodnutia, ktoré správny orgán použil na rozhodnutie. Odopretie tohto práva účastníkovi administratívneho konania má 
za následok porušenie práva na poskytnutie inej právnej ochrany podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Ide o jeden z pilierov 
zákonnosti administratívneho konania, ktorý vyvažuje postavenie účastníka administratívneho konania oproti 
mocenskému postaveniu orgánu verenej správy, ktorý z titulu verejnej moci danej mu zákonom vedie a ovláda konanie. 
Preto nie je možné sa stotožniť s právnym názorom žalovaného, že procesné pochybenie nemalo vplyv na zákonnosť 
rozhodnutia, ktoré považuje správny orgán inak za vecne správne. Odopretie sprístupniť účastníkovi odborné stanovisko 
konzultanta je podstatným porušením pravidiel správneho konania." Rozhodnutie Najvyššieho súdu je reflektované aj v 
rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave, sp. zn.: 2S/60/2012 : „Uvedený postup žalovaného bol podľa názoru súdu v 
rozpore s § 3 ods. 2 v spojení s § 33 ods. 2 správneho poriadku, keďže žalovaný neumožnil, aby sa žalobca mohol pred 
vydaním rozhodnutia vyjadriť ku všetkým podkladom, o ktoré správny orgán oprel svoje rozhodnutie, k spôsobu ich 

Page 3 z 16R O Z H O D N U T I E o odvolaní Romana Cerulíka  zmena stavby pred dokončením...

31. 10. 2019http://informatik4/RK3/Attachments/ShowAtt?Token=082CC81F24D645BE910C...



zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Súd je tej mienky, že právo účastníka vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia 
nemožno zamieňať s právom nazerať do spisov správneho orgánu a tvrdiť, že pokiaľ má účastník právo nazrieť do spisu, 
nemôže byť porušené jeho právo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, pretože ide o dve samostatné a vzájomne 
nezastupitelné oprávnenia, pričom každým z nich sa sleduje iný účel“, z čoho vyplýva, že rozhodnutie Najvyššieho súdu je 
smerodajným výkladom k správnej aplikácii ustanovenia § 33 ods. 2 Správneho poriadku. 

5. Vyhradenie si práva na doplnenie odvolania a účastníctvo v konaní  

Vyhradzujem si právo na doplnenie odvolania, a to o to dôvodnejšie, že napriek tomu, že sa jedná o správny orgán Obec 
Lužianky som účastníkom konania okrem iného aj z dôvodu, že predmetná stavba sa nachádza v strategickom parku na 
ktorý bolo vydané Osvedčenie o významnej investícii, kde sú toho času začlenené aj moje pozemky, a to priamo v Nitre v 
kat. úz. Zobor o výmere viac ako 153 137 m2 ﴾cca 15,3 ha﴿, ﴾ďalej aj „pozemky v mojom vlastníctve“﴿. Dokonca som bol 
znárodnený, čo vyvlastňovací orgán nazval „vyvlastnený“ o rozlohe cca 36 000 m2 a samozrejme som podal podnet v tejto 
veci na Generálnu prokuratúru, trestné oznámenie, žaloby voči tomuto bezprecedentnému nezákonnému znárodňovaniu 
ako v roku 1948 a aj z tohto dôvodu sa ma toto konanie dotýka pretože znárodňovaný som v širších súvislostiach práve aj 
pre takéto investície ako je nezákonná investícia „Steel Service Center Gonvarri Nitra“ ‐Strategický park Nitra‐. 

6. Nesúhlas so stavebným povolením  

Ďalej uvádzam, že sa k tomuto stavebnému povoleniu stavby v zmysle vyššie uvedeného, č.s. 2919/2019‐635‐03‐Žá, 
vyjadrujem, že nesúhlasím so stavebným povolením stavby a odvolávam sa voči tomuto stavebnému povoleniu č.s.: 
2919/2019‐635‐03‐Žá zo dňa 18.08.2019, a to aj z nasledovných dôvodov. 

7. Porušenie množstva procesných noriem 

Z nižšie uvedených odvolacích dôvodov je zrejmé, že Správny orgán v prípade tohto správneho konania porušil množstvo 
procesných noriem ﴾Aarhuský dohovor ‐ nadzákonná norma; Ústava SR; Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie; Zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon; Zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok...﴿; 
a minimálne konkrétnejšie poukazujem v tomto smere na zákon číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov a to v ustanoveniach: 
§ 3 ods. 1 ‐ 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. 
§ 3 ods. 2 ‐ Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými 
osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne 
obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám 
a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť 
právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. 
§ 3 ods. 5 ‐ 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. 
§ 14 ods. 1 ‐ 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, 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. 
§ 14 ods. 2 ‐ Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva. 
§ 24 ods. 1 ‐ Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa 
preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. 
§ 27 ods. 1 ‐ Ak je to potrebné, správny orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu, pokiaľ ju neustanovuje 
tento zákon alebo osobitný zákon. 
§ 32 ods. 1 ‐ 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. 
§ 33 ods. 2 ‐ Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
§ 36 ‐ Ak je pre odborné posúdenie skutočností dôležitý pre rozhodnutie potrebný znalecký posudok, správny orgán 
ustanoví znalca. Proti rozhodnutiu o ustanovení znalca sa možno odvolať. 
§ 46 ‐ 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. 
§ 47 správneho poriadku, ktorý definuje náležitosti rozhodnutia. 

Poukazujem tiež na porušenie radu ďalších ustanovení jednotlivých právnych noriem SR a EÚ. 

V tejto súvislosti musí byť dodržaný § 62 stavebného zákona ﴾4﴿ Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli 
ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a 
oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť o 
stavebné povolenie zamietne. V tomto prípade územné rozhodnutie neprebehlo, samozrejme prebehnúť malo a muselo, 
tak ako som to naznačil aj vyššie. 

Podľa článku 20 ods. 1 Ústavy SR každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký 
zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa zaručuje. 
Podľa článku 20 ods. 4 Ústavy SR vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej 
miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. 
Podľa článku 26 ods. 1 Ústavy SR sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. 
Podľa článku 26 ods. 5 Ústavy SR orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o 
svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob ustanoví zákon. 
Podľa článku 30 ods. 1 Ústavy SR občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou 
voľbou svojich zástupcov... 
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Podľa článku 44 ods. 1 Ústavy SR každý má právo na priaznivé životné prostredie.  
Podľa článku 45 Ústavy SR každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a 
následkoch tohto stavu. 
Podľa článku 46 ods. 1 Ústavy SR každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom 
a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. 
Podľa článku 46 ods. 3 Ústavy SR každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného 
štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom. 

Podľa ods. 5 článku 2 Aarhuského dohovoru „zainteresovaná verejnosť“ znamená verejnosť, ktorá je alebo by mohla byť 
ovplyvnená rozhodovacím procesom týkajúcim sa životného prostredia alebo sa o tento proces zaujíma. 
Podľa článku 6 ods. 3 Aarhuského dohovoru procesy účasti verejnosti budú zahŕňať primeraný časový rámec pre 
jednotlivé fázy, ktorý poskytne dostatočný čas na informovanie verejnosti v súlade s odsekom 2 a pre verejnosť možnosť 
pripraviť sa a účinne sa zúčastňovať na rozhodovacom procese o životnom prostredí. 
Podľa ods. 4 citovaného článku 6 každá strana umožní včasnú účasť verejnosti v čase, keď sú ešte otvorené všetky 
možnosti a účasť verejnosti sa môže uskutočniť efektívne. 
Podľa článku 6 ods. 7 Aarhuského dohovoru spôsoby účasti verejnosti umožnia verejnosti predložiť písomné alebo v 
prípade potreby na verejnom prerokovaní alebo preskúmaní so žiadateľom akékoľvek pripomienky, informácie, analýzy 
alebo názory, ktoré považuje za dôležité vo vzťahu k navrhovanej činnosti. 
Podľa článku 6 ods. 8 Aarhuského dohovoru každá strana zabezpečí, aby pri rozhodovaní boli náležite zohľadnené 
výsledky účasti verejnosti. 
Podľa článku 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru navyše bez toho, aby boli dotknuté procesy preskúmania uvedené v 
odsekoch 1 a 2, každá strana zabezpečí, ak sú splnené podmienky uvedené v jej vnútroštátnom práve, ak sú nejaké, aby 
členovia verejnosti mali prístup k správnemu alebo súdnemu konaniu umožňujúcemu napadnutie úkonov a opomenutí 
súkromných osôb a orgánov verejnej moci, ktoré sú v rozpore s jej vnútroštátnym právom v oblasti životného prostredia. 

Podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné 
zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo 
povinnosti fyzických osôb, alebo právnických osôb, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, 
majú prednosť pred zákonmi. 

Dňa 04.02.2006 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 43/2006 Z.z. uverejnené oznámenie Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovila uznesením č. 1840 zo dňa 
23.09.2005 súhlas s Aarhuským dohovorom prijatým dňa 25.06.1998 v Aarhuse a rozhodla, že dohovor je medzinárodná 
zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi podľa článku 7 ods. 5 Slovenskej republiky. 
Aarhuský dohovor je medzinárodná zmluva, ktorá upravuje prístup k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom 
procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. 
Dohovor zaručuje verejnosti právo účasti na rozhodovacom procese a prísľub spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru s cieľom prispieť k ochrane každého človeka, príslušníka tejto i 
budúcich generácií žiť v životnom prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie jeho zdravia a dosiahnutie blahobytu. 

Dohovor zaručuje verejnosti prístup k informáciám o životnom prostredí, účasť na rozhodovaní vo vymedzených 
činnostiach špecifikovaných v prílohe č. 1 Dohovoru. 

V bodoch 1‐19 prílohy I k Dohovoru sú uvedené činnosti, na ktoré sa priamo aplikujú ustanovenia Dohovoru. 

Podľa článku 6 bod 9 Dohovoru každá strana zabezpečí, aby po prijatí rozhodnutia orgánom verejnej moci bola verejnosť 
okamžite informovaná v súlade s príslušnými postupmi. Každá strana sprístupní verejnosti text rozhodnutia spolu s 
odôvodneniami a úvahami, na ktorých je rozhodnutie založené. 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti vyplývajúce z nadzákonných právnych noriem žiadam, aby bol v tomto 
správnom konaní braný na ne náležitý zreteľ. 

Uvedené skutočnosti sú natoľko závažného charakteru, že nie je možné ich prehliadnuť a náležitým spôsobom sa s nimi 
nevysporiadať. Pokiaľ by sa tak neudialo, jednalo by sa o evidentne zmätočný a nezákonný postup, ktorého dôsledky by 
zrejme zasahovali až do porušenia jednotlivých článkov Ústavy upravujúcich základné práva a slobody. 

8. Stavebnému konaniu nepredchádzalo relevantné konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  

K odôvodneniu správneho orgánu je podstatná skutočnosť, že stavebnému konaniu nepredchádzalo relevantné konanie 
ohľadom posudzovania vplyvov na životné prostredie, konkrétne týkajúce sa Strategického parku ako celku ﴾uvedená 
skutočnosť je priamo konštatovaná napríklad aj v rozhodnutiach Ministerstva dopravy﴿, čím došlo k zrejmému rozporu so 
Zákonom 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. Za tohto procesného stavu teda žiadne stavebné konanie 
nemôže byť legitímne vedené a niet iného procesného východiska len ako stavebné konanie zastaviť. 
Následne je nutné prihliadnuť na § 38 odst. 3 zákona o posudzovaní, podľa ktorého povoľujúci orgán nesmie vydať 
rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska, alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o 
navrhovanú činnosť, ktorá podlieha rozhodovaniu podľa tohto zákona. 

Chcem poukázať na významné Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
č.15863/2016/B625‐SV/36045/GE zo dňa 01.06.2016 v ktorom na str. 3 samotné ministerstvo uvádza Povoľované objekty 
stavby sú však súčasťou inej stavby Príprava strategického parku Nitra ktorá nebola predmetom posudzovania vplyvov na 
životné prostredie a ani zisťovacieho konania... a na skutočnosť, že stavebnému konaniu nepredchádzalo relevantné 
konanie ohľadom posudzovania vplyvov na životné prostredie, konkrétne týkajúce sa Strategického parku ako celku, čím 
došlo k zrejmému rozporu so Zákonom 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 
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nejaké kritériá ﴾prahové hodnoty﴿, to znamená bez limitu, nutnosť vedenia zisťovacieho konania. Za tohto procesného 
stavu teda žiadne stavebné alebo kolaudačné konanie nemôže byť legitímne vedené a niet iného procesného východiska 
len ako predmetné stavebné konanie zastaviť. 

Odhliadnuc od uvedeného zrejmého nedostatku v podobe nesprávnej vecnej príslušnosti stavebného úradu k meritu veci 
uvádzam nasledovné. 

Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 175/1999 Z.z., v zmysle ktorého sa za významnú investíciu považuje aj príprava územia na 
realizáciu strategického parku, ak výstavbu zabezpečuje podnik so 100% majetkovou účasťou štátu ﴾ako v „našom“ 
prípade je to MH Invest, s.r.o.﴿ a vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme ﴾ako sú to v „našom“ 
prípade osvedčenia o významnej investícii, a to osvedčenia Ministerstva hospodárstva SR č. 20801/2015‐1000‐33509 zo 
dňa 13.7.2015, č. 20801/2015‐1000‐35613 zo dňa 22.7.2015 a č. 08806/2017‐4220‐10455 zo dňa 27.2.2017﴿. Z tohto 
pohľadu potom stavba „Vybudovanie strategického parku“, na ktorú sa vzťahujú uvádzané osvedčenia MH SR ﴾ako sa v 
týchto osvedčeniach explicitne uvádza﴿ je významnou investíciou a teda v zmysle platnej legislatívy sa jedná o tzv. 
navrhovanú činnosť ﴾§ 3 písm. f﴿ zákona č. 24/2006 Z.z.﴿, ktorá samozrejme podlieha a musí podliehať administratívnemu 
konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Následne je len samozrejmé, že pokiaľ nebol dodržaný zákon a významná investícia 
v podobe stavby Vybudovanie strategického parku nebola posúdená podľa zákona č. 24/2006 Z.z. ﴾ako je tomu v 
Strategickom parku Nitra﴿, nemôžu byť legitímne ďalšie stavby, investície, ktoré budú / sú realizované v predmetnom 
strategickom parku. Toto je podstata a základné zdôvodnenie právnej argumentácie v tejto veci ako aj v mnohých ďalších 
súvisiacich ﴾s investíciou spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s.r.o., Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. v Nitre﴿ veciach, 
keď v jednoduchosti tvrdím, že všetky administratívne konania sú contra legem lebo „Strategický park nebol posúdený“. 

V kontexte uvedeného už len podotýkam, že takémuto môjmu výkladu jednoznačne nasvedčuje aj skutočnosť, že 
obdobný strategický park na Slovensku ‐ Strategický park Haniska, kde je vydané osvedčenie o významnej investícii č. 
14944/2018‐4220‐21819 zo dňa 23.04.2018 pre dcérsku spoločnosť MH SR sídliacu na tej istej adrese Trnavská 100 
Bratislava, ako sídli MH Invest, s.r.o., a to konkrétne spoločnosť InvEast SK, s.r.o., sa bude posudzovať ﴾povinné 
hodnotenie﴿ v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. ‐ informácia získaná z informačného portálu MZP SR a kde príslušným 
orgánom je logicky Ministerstvo životného prostredia SR ! ﴾viď ‐ v rámci doplnenia dokazovania ‐ 
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky‐park‐haniska﴿. 

Vychádzajúc už zo samotného umiestnenia realizovanej stavby v Strategickom parku Nitra zdôrazňujem znenie 
zák.č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ﴾ďalej len 
„zákon o posudzovaní“﴿, konkrétne znenie § 18 ods. 2 písm. b﴿ pri uplatnení prílohy č. 8, časť 9 Infraštruktúra, položka 15 
Projekty budovania priemyselných zón, vrátane priemyselných parkov, kde sú v časti B upravené kritériá, resp. limity za 
naplnenia ktorých je v zmysle danej právnej normy § 18 ods. 2 písm. b﴿ zo zákona povinné viesť zisťovacie konanie, 
pričom práve v prípade predmetnej položky č. 15, pod ktorú spadajú aj priemyselné parky, je v časti B uvedené „bez 
limitu“. Z tohto je teda zrejmé, že v zmysle platnej legislatívy je v prípade realizácie stavieb v rámci strategických parkov 
daná zo zákona povinnosť viesť zisťovacie konanie a to bez akýchkoľvek ďalších determinantov. Následne je nutné 
prihliadnuť na § 38 ods. 3 zákona o posudzovaní, podľa ktorého povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez 
vydaného záverečného stanoviska, alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, 
ktorá podlieha rozhodovaniu podľa tohto zákona. 

Pokiaľ vychádzame zo skutočnosti, že predmetná stavba sa realizuje v rámci strategického parku, tak tu je nutné 
zdôrazniť, že v rámci strategického parku NEPREBEHLO zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Samotný 
strategický park teda z hľadiska vplyvov na životné prostredie POSUDZOVANÝ NEBOL. S ohľadom na túto skutočnosť je 
potom v spojení s citovanými ustanoveniami zákona o posudzovaní nutné jednoznačne ustáliť nezákonnosť vedenia 
stavebného konania pokiaľ sa má rozhodovať o stavebnom povolení na stavbu realizovanú v rámci takéhoto z hľadiska 
vplyvov na životné prostredie „neposúdeného“ strategického parku. 

Je procesné nemožné a nezákonné preto viesť toto povoľovacie konanie aj z týchto hore uvádzaných dôvodov. Keďže 
predmetné zisťovacie konanie bolo nedostatočné a Strategický park Nitra posudzovaný nebol, je nutné aj aplikovať 
stavebný zákon ust. § 140c ods. 6 a najskôr posúdiť povinným hodnotením celý Strategický park Nitra tak, ako sa to robí 
pri Strategickom parku Haniska pri Košiciach a zistiť, či vôbec je možné tento Strategický park v tesnej blízkosti obytných 
zón v Nitre a okolí umiestniť. 

9. Požiadavka o osobitné písomné oboznámenia, zamietnutie žiadosti, zastavenie konania, postúpenie príslušnému 
orgánu 

Taktiež žiadam, aby som bol o začatí a priebehu konania a o všetkých úkonoch osobitne písomne oboznámený zaslaním 
oznámenia na moju adresu doporučenou poštou. Z uvedených dôvodov podávam tieto námietky a žiadam, aby sa s nimi 
správny orgán riadne vysporiadal a aj pre mnou horeuvedené dôvody žiadosť o vydanie stavebného povolenia zamietol, 
resp. konanie zastavil, resp. postúpil toto konanie príslušnému orgánu, čo je veľmi dôležité a tým nie je obec Lužianky ! 
Žiadam, aby som bol o všetkých úkonoch osobitne písomne oboznámený zaslaním oznámenia na moju adresu. 

10. Absencia územného rozhodnutia  

Doteraz mi nie je jasné prečo stavebnému konaniu nepredchádzalo územné konanie a vydanie riadneho územného 
rozhodnutia, keďže je jasné, že stavebníkom je ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s.r.o. a tiež je jasná definícia § 32 stavebného 
zákona, a to : 
„﴾1﴿ Ak odsek 2 neustanovuje inak, umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno 
len na základe územného rozhodnutia, ktorým je: a﴿ rozhodnutie o umiestnení stavby, b﴿ rozhodnutie o využití územia, c﴿ 
rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme, d﴿ rozhodnutie o stavebnej uzávere. 
﴾2﴿ 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 
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obce alebo z územného plánu zóny. Nie je možné nevyžadovať územné rozhodnutie na túto stavbu.  

V ďalšom chcem poukázať na nezákonnosť celého procesu vydávania stavebného povolenia s ohľadom na nenaplnenie 
podmienok podľa § 32 ods. 2 stavebného zákona, podľa ktorého „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. “ V tomto ohľade je 
totiž nutné zdôrazniť, že aj podľa oznámenia MDVaRR SR zo dňa 25.11.2015 ‐ pre územie, ktoré je dostatočne 
zaregulované územným plánom obce alebo zóny a ktoré je zároveň určené na umiestnenie strategického parku alebo na 
prípravu územia na realizáciu strategického parku významnej investície sa nevyžaduje územné konanie. Tvrdím, že takýto 
postup, teda aplikácia ust. § 32 ods. 2 stavebného zákona o nevyžadovaní územného rozhodnutia na umiestnenie 
povoľovanej stavby, nie je zákonný. V tomto kontexte totiž poukazujem na to, že v územnom pláne mesta Nitra nie je 
zahrnutý Strategický park a dokonca ani žiaden iný takto rozsiahly priemysel, keďže Strategický park má vyše 700ha... Na 
tomto základe potom je objektívne možné konštatovať, že nie je naplnená hypotéza právnej normy, na ktorú sa odvoláva 
stavebný úrad ‐ § 32 ods.2 ﴾aj pri použití výkladových pravidiel samotného ministerstva﴿ ‐ a to v podobe nutnosti 
dodržania priestorového usporiadania územia a funkčného využívania územia vyplývajúceho z územného plánu zóny. 

V relácii k vyššie uvedeným súvislostiam taktiež poukazujem na to, že Územný plán obce ﴾ÚPNO﴿ ‐ mesta Nitra bol 
schválený v roku 2003, následne boli spracované zmeny a doplnky č.l až č.6. V aktuálne platnom ÚPN ‐ mesta Nitra, nie je 
vymedzená hranica Strategického parku a v predmetných dokumentoch Územného plánu vôbec nie je definované územie 
pre Strategický park, a to isté sa zákonne týka aj obce Lužianky. Z tohto pohľadu potom je nanajvýš pochybné 
odvolávanie sa na § 32 ods. 2 vo vzťahu k tomu, že sa nevyžaduje Územné rozhodnutie s ohľadom na to, že priestorové 
usporiadanie územia a funkčné využívanie územia vyplýva z Územného plánu, keď Strategický park v tomto prípade ako 
taký vôbec nie je v ÚPN ‐ mesta Nitry obsiahnutý, a teda Strategický park logicky nemôže byť obsiahnutý ani v ÚPN obce 
Lužianky ﴾nie je predsa možné konštatovať skutočnosť, že tento sa nachádza v územnoplánovacej dokumentácii, keď v 
ÚPN mesta Nitry obsiahnutý nie je – Strategický park je totiž nutné posudzovať ako celok, predsa by sa musel 
posudzovať povinným hodnotením aj tento strategický dokument v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. – zákone EIA – v 
procese SEA﴿, a keby aj bol Strategický park v územnom pláne obce Lužianky zahrnutý, tento fakt by takýto územný plán 
činil neplatným, z dôvodu jeho rozporu s nadradeným územným plánom vyššieho územného celku – Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, keďže tu sa určite Strategický park nenachádza ‐ § 25 ods. 6 Stavebného zákona.  

11. Odborný článok  

Tu upriamujem pozornosť na ďalšie moje odvolacie dôvody, nutnosti kumulatívneho posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, a teda všetkých činností v Strategickom parku a potreby posúdenia Strategického parku Nitra v procese EIA, 
ktoré obsahovo sú obsiahnuté v odbornom článku vo veciach životného prostredia z februára 2017 JUDr. Katarína 
Liebscherová, Mag. Bernhard Hager, LL.M. | Dvoŕák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.  

Slovenské aj európske právo určuje, že vplyv jednotlivých projektov na životné prostredie nemá byť posudzovaný 
izolovane pre každý projekt, ale spoločne pre viacero súvisiacich projektov ‐ tzv. kumulatívne posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie. Nakoľko však neexistuje žiadna jasná definícia kumulatívneho posudzovania vplyvov na životné 
prostredia a ani podrobné súvisiace právne predpisy, prax je často spojená s mnohými otáznikmi a predkladateľ projektuje 
mnohokrát vydaný napospas vôli úradov. Definícia Slovenské a európske právne predpisy1 predpokladajú kumulatívne 
posudzovanie projektu s inými existujúcimi alebo schválenými projektmi. Tak napríklad na Slovensku, sa kumulatívne 
posudzovanie predpokladá v prípade, ak ide o akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý síce priamo nesúvisí so starostlivosťou 
o územie sústavy chránených území, ale ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom 
alebo projektom na toto územie významný vplyv1. Z predmetnej úpravy je možné vyvodiť tri skupiny prípadov 
kumulatívneho posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

1. Kumulatívne posudzovanie pri „rozdelení projektov“: 
Ak sa projekt rozdelí na viacero samostatných projektov s cieľom obísť pravidlá posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, príslušný úrad jmá posudzovať projekty spoločne ako jeden projekt a prípadne vykonať posudzovanie vplyvov 
na životné prostredia ﴾ďalej len „EIA“﴿, ak spoločne prekračujú relevantné prahové hodnoty1. 
2. „ Dodatočná kumulácia “: 
Ak sa pri zmene existujúceho projektu dosiahnu prahové hodnoty posudzovania vplyvov na životné prostredie, projekt 
musí byť podrobený EIA2. 
3. Kumulatívne posudzovanie rozdielnych projektov. 
Slovenské a európske právo predpokladá tiež situáciu, v ktorej bude potrebné vykonať EIA na plánovaný projekt v 
dôsledku existencie iného projektu, ktorý vôbec nesúvisí s predkladaným projektom a samotným predkladateľom 
projektu. Dokonca aj vplyvy týchto osobitných projektov na životné prostredie sa budú posudzovať spoločne, 
„kumulatívne“. 
Kumulatívne posudzovanie pri „rozdelení projektov“ 
Predmetné vyplýva zo všeobecnej právnej zásady sústavne opakovanej Súdnym dvorom EÚ, podľa ktorej sa cieľ európskej 
smernice o EIA‐ nemôže obchádzať rozdelením projektov, ktoré ako celok môžu mať podstatný vplyv na životné 
prostredie. 
Avšak na druhej strane, nie každý projekt sa rozdeľuje na viacero projektov s úmyslom obchádzania právnych predpisov o 
EIA a mnohokrát existujú skutočné a dobré dôvody pre rozdelenie jedného zámeru na viacero projektov. 
Za povolené rozdelenie projektu ﴾jednotlivé časti projektu sa potom budú posudzovať ako samostatné projekty﴿ sa môže 
považovať také rozdelenie projektu, ak každá „časť“ rozdeleného projektu tvorí samostatný, plnohodnotne fungujúci 
projekt, ktorý je nezávislý od existencie iného projektu. 
V slovenskom právnom poriadku sa avšak nenachádza žiadne výslovné ustanovenie ohľadne otázky „rozdeľovania 
projektov“. Z tohto dôvodu je predkladateľ projektu odkázaný len na rozhodnutie príslušných orgánov, či chcú aby sa 
„rozdelené projekty“ posudzovali osobitne alebo spolu. 
„Dodatočná kumulácia“ 
Dodatočná kumulácia je upravená v § 18 ods. 1 písm. d﴿ až g﴿ zákona o EIA. 
Ustanovenie § 18 ods. 1 písm. d﴿ zákona o EIA striktne určuje, že akákoľvek zmena navrhovanej činnosti, ktorá dosiahne 
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alebo prekročí určenú prahovú hodnotu, je predmetom EIA. Ako príklad možno uviesť ťažbu rašeliny, pre ktorú je určená 
prahová hodnota pre EIA od 200 000 t/rok; od 20 ha ťažobného miesta. 
Ak pôvodný plán určil objem ťažby rašeliny do 150 000 t/rok; 15 ha ťažobného miesta, nebolo potrebné vykonať EIA. 
Ak sa schváli zmena projektu, ktorá navýši objem ťažby o 70 000 t/rok; 7 ha ťažobného miesta, bude potrebné vykonať 
dodatočné posudzovanie vplyvov na životné prostredie na celý projekt. Ustanovenie § 18 ods. 1 písm. e﴿ až g﴿ zákona o 
EIA upravuje prípady, v ktorých je nutné vykonať EIA aj pri zmenách navrhovanej činnosti, ktoré neprekračujú zákonné 
prahové hodnoty, ale môžu mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 
To, či môže mať nepriaznivý vplyv, sa zisťuje buď v zisťovacom konaní2 alebo na základe odborného stanoviska štátneho 
orgánu ochrany prírody a krajiny, podľa ktorého daná činnosť resp. zmena môže mať samostatne alebo v kombinácií s 
inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území. 
Vo vyššie uvedených prípadoch je predkladateľ zmeny projektu opäť závislý len od výsledku vlastnej odbornej úvahy 
príslušného orgánu. 
Kumulatívne posudzovanie rozdielnych projektov 
Najväčšiu výzvu v praxi predstavuje tretia forma kumulatívneho posudzovania, podľa ktorej sa má projekt posudzovať 
spoločne s existujúcim projektom, aj keď existujúci projekt nesúvisí ani s navrhovaným projektom ani s predkladateľom 
projektu, pričom predkladateľ projektu nemá žiadne detailne informácie o existujúcom projekte. 
Kumulatívne posudzovanie rozdielnych projektov sa predpokladá len v prípade, ak môžu mať spoločne vplyv na územie 
sústavy chránených území. 
Podľa slovenského zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý čiastočne upravuje kumulatívne posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie9, je predkladateľ projektu povinný návrh svojho projektu predložiť orgánu ochrany prírody a 
okresnému úradu v sídle kraja na posúdenie, či má samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom 
významný vplyv na územie sústavy chránených území a teda či je predmetom posudzovania vplyvov podľa zákona o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie ﴾ďalej len „zákon o EIA“﴿10. 
Povinnosť príslušného orgánu posúdiť, či navrhovaný projekt bude mať samostatne alebo v kombinácií s inými plánmi a 
projektmi významný vplyv na dotknuté územia, a teda či je potrebné vykonať EIA podľa zákona o EIA, vyplýva priamo z 
článku 6 ods. 3 Smernice o biotopoch11 a z viacerých rozhodnutí Súdneho dvoru EÚ12. 
Metodická príručka k smernici o biotopoch13 uvádza konkrétne príklady kumulatívneho posudzovania rozdielnych 
projektov. Napríklad: Navrhovaná cestá má prechádzať v určitej vzdialenosti od lokality sústavy Natura 2000 a pôsobenie 
na okolie, ktoré bude vyvolávať ﴾napr. hluková záťaž a pod﴿, nebude mať významný vplyv na druhy vtákov, dôležité pre 
integritu lokality. 
Avšak pokiaľ už existuje v blízkosti predmetnej lokality napr. iná cesta, potom celková hladina hluku z oboch ciest 
pôsobiacich spoločne môže spôsobovať vyrušenie, ktoré už bude vyhodnotené ako významné. 
Ako bolo už uvedené vyššie, v zmysle slovenského zákona o ochrane prírody a krajiny14 je predkladateľ projektu ﴾v zmysle 
vyššie uvedeného príkladu ‐ staviteľ cesty﴿ povinný návrh cesty predložiť orgánu ochrany prírody a okresnému úradu v 
sídle kraja na posúdenie, či má významný vplyv na dotknuté územie. 
Je už len na uvážení a rozhodnutí príslušných úradov, či navrhovaná cesta v kumulácií s existujúcou cestou môže mať 
významný vplyv na danú oblasť, aj keď samostatne významný vplyv nebude mať. 
Predkladateľ projektu v predloženom projekte uvádza údaje len o svojom projekte, nakoľko o inom projekte v okolí 
navrhovaného projektu nemusí mať a spravidla ani nemá vedomosť, resp. detailnejšie informácie. Prípadné kumulatívne 
posúdenie rozdielnych projektov je výhradne úlohou príslušných orgánov. 
Ak z odborného stanoviska príslušných úradov vyplýva, že je potrebné posúdiť vplyv navrhovaného projektu na životné 
prostredia v kombinácií s existujúcim projektom, rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti bude v zmysle § 30 ods. 1 
zákona o EIA určený príslušným orgánom podľa okolností konkrétneho prípadu. 
Záver 
V dôsledku súčasnej právnej úpravy a judikatúry Súdneho dvora EU môže vzniknúť pre predkladateľa projektu nepríjemná 
situácia. 
Napriek tomu, že projekt bude naplánovaný tak, aby nemal žiadny vplyv na životné prostredia, orgán ochrany prírody 
alebo okresný úrad v sídle kraja môže na základe svojho vlastného posúdenia rozhodnúť o tom, že projekt sa stane 
predmetom posudzovania vplyvov podľa zákona o EIA, pretože podľa ich názoru môže mať v kombinácií s iným blízkym 
projektom zásadný vplyv na životné prostredie. 
V praxi to prináša takú situáciu, že projekty bez negatívneho vplyvu na životné prostredie sa posudzujú spoločne s cudzím 
absolútne nesúvisiacim projektom, čo spôsobuje nemalé zvyšovanie nákladov pre predkladateľa projektu a v mnohých 
prípadoch do dokonca môže znemožniť samotnú realizáciu plánovaného projektu. 
1 Článok 6.3 a 6.4 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
﴾ďalej len „smernica o biotopoch“﴿ 
2 Územie sústavy chránených území ﴾Európska sústava chránených území﴿ je projekt Natura 2000, ktorý členské štáty 
Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy. 
3 Ustanovenie § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny. 
4 Viď judikatúru Súdneho dvora EÚ: rozsudok C 205/08; Umweltanwalt von Kämten, C‐275/09, Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, C‐244/12 Salzburger Flughafen GmbH a pod. 
5 Viď § 18 ods. 1 písm. d﴿ až g﴿ zákona č. 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
6 Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na 
životné prostredie. Predmetná smernica bola v priebehu rokov mnohokrát zmenená a doplnená, a preto z dôvodu 
sprehľadnenia bola 13. decembra 2011 kodifikovaná Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. 
decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie ﴾kodifikované 
znenie﴿. 
7 § 18 ods. 1 písm. e﴿ až f﴿ zákona o EIA 
8 § 18 ods. 1 písm. g﴿ zákona o EIA 
9 § 28 ods. 2‐4 zákona č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 
10 Podľa § 18 ods. 2 zákona o EIA je predmetom posudzovania vplyvov navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená 
v písmenách a﴿ až f﴿ alebo v odseku 2, ktorá podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny 
pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy 
chránených území. 
11 Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
12 Viď rozsudok vo veci C 531/13 Marktgemeinde Straßwalchen a i. proti Bundesminister fíir Wirtschaft, Familie und 
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Jugend, C 2/07 Paul Abraham a i. proti Valónskemu regiónu a i., a pod. 
13 Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvňujúcich lokality sústavy NATURA 2000, Metodická príručka k 
ustanoveniam článkov 6﴾3﴿ a 6﴾4﴿ smernice o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 
92/43/EHS. Dostupné na:  
14 § 28 ods. 2‐4 zákona č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 
JUDr. Katarína Liebscherová, Mag. Bernhard Hager, LL.M. Dvoŕák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o. 

12. Námietky uplatnené v prvostupňovom konaní 

Všetky mnou podané námietky, pripomienky a stanoviská uvádzané v mojom liste zo dňa 24.07.2019 sú odvolacími 
dôvodmi.  

13. Námietky uplatnené v zisťovacom konaní 

Je nutné pri takýchto povoleniach sa zaoberať všetkými námietkami účastníkov zisťovacieho konania, ktoré boli 
uplatnené v predmetnom zisťovacom konaní podľa zákona 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie !!! 

14. Žiadosť o upovedomenie podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním rozhodnutia o odvolaní  

Nakoniec uvádzam, že žiadam, aby mi odvolací správny orgán z titulu môjho účastníctva v konaní a teda zachovania 
môjho práva na prístup k správnemu orgánu v rámci rozhodovacieho procesu podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku ešte 
pred vydaním rozhodnutia umožnil vyjadriť sa ku všetkým podkladom rozhodnutia v úradnom spise a navrhovať 
doplnenie podkladov rozhodnutia. V nadväznosti na toto zákonné ustanovenie žiadam, aby ma správny orgán 
upovedomil, ak bude považovať podklady rozhodnutia za dostatočné na vydanie rozhodnutia, že môžem využiť 
spomínané zákonné právo. 

Odvolateľ záverom uvádza v odvolaní:  
Žiadam aby správny orgán po ich zohľadnení, prípadne postupom podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku po zohľadnení 
iných, či už vecných, alebo procesných pochybení, teda po preskúmaní napádaného rozhodnutia v celom rozsahu ﴾to 
znamená, že aj no vzhliadnutí prípadných mnou nenapádaných skutočností a zrejmých nesprávností﴿ môjmu odvolaniu 
vyhovel a napadnuté rozhodnutie zrušil, keďže v tomto prípade sa jedná o množstvo zákonných noriem, ktoré boli 
postupom stavebného úradu porušené a to či už s pohľadom na tie, na ktoré som výslovne v tomto odvolaní poukázal, 
ako aj s ohľadom na ďalšie ktoré odvolací orgán nesporne musí pri vyhodnotení postupu prvostupňového správneho 
orgánu ustáliť, či už v procesnej, ako aj v hmotnoprávnej rovine. 
Z uvedených dôvodov podávam toto odvolanie, pričom v plnom rozsahu zotrvávam na všetkých mojich pripomienkach, 
stanoviskách a námietkach v predchádzajúcich konaniach, ako aj v konaniach s ním súvisiacich, a to napríklad zisťovacie 
konanie, resp. povinné hodnotenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., a 
žiadam, aby bolo napádané rozhodnutie v plnom rozsahu zrušené. 

K podanému odvolaniu uvádza odvolací orgán  nasledovné: 

Ad 1﴿ Predbežné otázky 

Odvolací orgán uvádza, že rozhodnutie č. OU‐NR‐OVBP2‐2019/020009‐002 zo dňa 26.03.2019 nie je rozhodnutím, ktoré 
by sa týkalo povolenia stavby stavebného objektu SO 12 Komunikácie a spevnené plochy, ktorého zmena je riešená v 
tomto stavebnom konaní; a tak toto rozhodnutie nepredchádzalo vydaniu tohto rozhodnutia. Odvolateľ nijako 
nepreukázal, ako by mala táto správna žaloba súvisieť s predmetom tohto konania a žiadnu žalobu vo svojich námietkach 
odvolaciemu orgánu ani nepredložil.  

Vo vzťahu k námietke týkajúcej sa údajnej predbežnej otázky, odvolací orgán konštatuje, že špeciálny stavebný úrad 
postupoval v súlade so zákonom, keď podanie žaloby zo strany Romana Cerulíka voči rozhodnutiu zo zisťovacieho 
konania neposúdil ako dôvod na prerušenie konania podľa § 29 správneho poriadku, ani ako dôvod na konanie o 
predbežnej otázke podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku; odvolací orgán uvádza, že podanie správnej žaloby nemá v 
zmysle ust. § 184 Správneho súdneho poriadku odkladný účinok a odvolací orgán zároveň ani nemá vedomosť, že by 
tejto žalobe bol priznaný odkladný účinok. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je právoplatné a vykonateľné a obidva 
správne orgány sú jeho obsahom viazané, pričom jeho závery rešpektoval v plnej miere ako aj špeciálny stavebný úrad 
tak aj odvolací orgán. Odvolaciemu orgánu ako ani špeciálnemu stavebnému úradu neprináleží posudzovať zákonnosť či 
správnosť rozhodnutí iných správnych orgánov. Zároveň prerušenie stavebného konania zhodne nenavrhli účastníci 
konania, a teda nie je daný ani dôvod na fakultatívne prerušenie stavebného konania ﴾ust. § 29 ods. 2 správneho 
poriadku﴿, kedy ﴾v tomto jedinom prípade﴿ správny orgán môže skúmať dôvody na prerušenie tvrdené zhodne účastníkmi 
a ich závažnosť; v iných prípadoch prerušenie konania je obligatórne, z dôvodov upravených v ust. § 29 ods. 1 správneho 
poriadku.  

Odvolací orgán sa stotožňuje s vyčerpávajúcim odôvodnením špeciálneho stavebného úradu vo vzťahu k uvedenej 
námietke, považuje za osobitne dôležité zdôrazniť princíp procesnej ekonómie, zakotvený v ust. § 3 ods. 4 správneho 
poriadku. Cieľom tohto princípu je zabezpečiť, aby konanie prebiehalo hospodárne, bez zbytočného zaťažovania 
účastníkov konania či iných osôb, čo úzko súvisí s požiadavkou na rýchlosť konania, pretože ak sú použité efektívne a 
jednoduché prostriedky objasňujúce stav veci, je predpoklad, že takéto konanie bude ukončené aj v primeranom 
časovom úseku. Odvolací orgán v tejto súvislosti dodáva, že pokiaľ by správne orgány akceptovali hoc aj šikanózne, či 
nedôvodné žaloby ako dôvod na prerušenie správneho konania ﴾ust. § 29 ods. 1 správneho poriadku﴿, alebo konanie o 
predbežnej otázke ﴾ust. § 40 ods. 1 správneho poriadku﴿, neprimeranou mierou by sa obmedzili práva a legitímne 
očakávania stavebníkov; správne orgány by v niektorých prípadoch rozhodovali aj roky, prípadne vôbec. Takýto stav by 
bol bezpochyby v rozpore s princípom právnej istoty, pretože účelom prerušenia konania nemôže byť čakanie na 
naplnenie či nenaplnenie rôznych hypotéz jedného z účastníkov konania, týkajúcich sa skutkového stavu veci. Skutkový 
stav veci správne orgány zisťujú počas prebiehajúceho toho‐ktorého správneho konania, pričom sú povinné vydávať také 
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rozhodnutia, ktoré vychádzajú zo spoľahlivo zisteného stavu veci ku dňu vydania rozhodnutia ﴾ust. § 3 ods. 5 správneho 
poriadku﴿. Spoľahlivo zistený stav veci pritom neznamená absolútnu pravdu, ale taký stav, keď má správny orgán 
dostatočne a nepochybne zistený stav veci. Odvolací orgán konštatuje, že po preskúmaní spisového materiálu dospel k 
záveru, že špeciálny stavebný úrad dostatočne a nepochybne zistil stav veci a rozhodnutie vydal v súlade s všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

Z uvedených dôvodov nie je možné odvolaniu v tejto časti vyhovieť, ale je potrebné ho zamietnuť.  

Ad 2﴿ Vecná príslušnosť 

V prvom rade odvolací orgán považuje za potrebné uviesť, že špeciálny stavebný úrad je vecne ako aj miestne príslušným 
správnym orgánom, pričom tento sa náležite zaoberal s námietkou vecnej nepríslušnosti, ktorú v uskutočnenom 
prvostupňovom konaní vzniesol Roman Cerulík a v súlade so zákonom o nej rozhodol tak, že ju zamietol.  

Vo vzťahu k námietke, že špeciálny stavebný úrad neuviedol, že koná podľa ust. § 117b stavebného zákona, odvolací 
orgán uvádza, že špeciálny stavebný úrad je špeciálnym stavebným úradom s poukazom na predmet konania podľa ust. § 
120 stavebného zákona v spojení s ust. § 3a ods. 4 cestného zákona, z čoho vyplýva, že nie je okresným úradom v sídle 
kraja. Špeciálny stavebný úrad tak nemohol uviesť, že koná podľa § 117b stavebného zákona. Podľa ust. § 120 ods. 1 
stavebného zákona pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení, 
stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich 
integrovanému povoľovaniu a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a banských 
stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri 
stavbách skladov výbušnín vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného 
rozhodovania a vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov 
﴾ďalej len „špeciálne stavebné úrady“﴿. Podľa ust. § 120 ods. 2 prvá veta špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto 
zákona, pokiaľ osobitné predpisy podľa odseku 1 neustanovujú inak. Podľa ust. § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách ﴾cestný zákon﴿ ﴾ďalej len „cestný zákon“﴿ pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre 
miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.  

Pôsobnosť špeciálnych stavebných úradov je upravená v lex specialis k stavebnému zákonu – v cestnom zákone. To 
znamená, že skutočnosť, či je stavebníkovi udelené osvedčenie o významnej investícii alebo nie, resp. dokonca, či je 
nejaké osvedčenie v spisovom materiáli alebo nie je,  nie je pre určenie špeciálneho stavebného úradu, príslušného 
vykonať dané stavebné konanie rozhodujúca. Rozhodujúce je v danom prípade uplatnenie právnoteoretického kritéria lex 
specialis derogat legi generali ﴾špeciálny zákon ruší všeobecný zákon﴿, ktoré je premietnuté v prvej vete ust. § 120 ods. 2 
stavebného zákona, v zmysle ktorého majú ustanovenia cestného zákona ako lex specialis o príslušnosti správnych 
orgánov prednosť pred ustanoveniami stavebného zákona, ktorý je v tomto prípade lex generalis. T. j. v konkrétnom 
prípade má ustanovenie § 3a ods. 4 cestného zákona prednosť pred ustanoveniami § 117 ods. 1 a § 117b stavebného 
zákona, čo vyplýva okrem gramatického výkladu aj zo systematického výkladu, na ktorý poukázal v stavebnom povolení 
špeciálny stavebný úrad.  

Z uvedených dôvodov nie je možné odvolaniu v tejto časti vyhovieť, ale je potrebné ho zamietnuť.  

Ad 3﴿ Neurčitosť a nezrozumiteľnosť rozhodnutia  

Špeciálnemu stavebnému úradu neprináleží polemizovať so stavebníkom o rozsahu a druhu stavby, resp. vymedzenom 
účele  uvedenom v návrhu na začatie konania. Pokiaľ sa rozhodne v štádiu projektu vypracovať návrh na zmenu iba 
jedného stavebného objektu, je to plne iba v kompetencii a úvahe stavebníka, a nemožno ho nútiť, aby menil viaceré 
stavebné objekty, pokiaľ z ich technickej povahy nevyplýva niečo iné. Uvedené vyplýva z dispozičnej zásady, ktorou je 
stavebné konanie ovládané a rovnako z čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý môže konať, čo nie 
je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Vzhľadom k tomu, odvolací orgán 
žiadnu účelovosť v konaní nezistil a ani odvolateľ žiadnu účelovosť nepreukázal. Pôvodné rozhodnutie č. 1301/2018‐
4130‐02‐Žá zo dňa 22.01.2019, právoplatné dňom 15.04.2019, zostáva v platnosti v rozsahu stavebných objektov, ktoré 
neboli predmetom zmeny stavby pred jej dokončením, a stavebný objekt SO 12 Komunikácia a spevnené plochy v 
rozsahu neriešených zmien v tomto konaní. Týmto rozhodnutím bola povolená realizácia zmien, o ktoré požiadal 
stavebník a ktoré sú zrejmé z výroku rozhodnutia, t. j. nebolo rozhodované o tom istom predmete konania. SO 12 
Komunikácia a spevnené plochy bude zrealizovaný podľa stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred 
dokončením v zmysle projektovej dokumentácie. Špeciálny stavebný úrad stanovil lehotu na dokončenie celého 
stavebného objektu SO 12 Komunikácia a spevnené plochy na 2 roky od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

Z uvedených dôvodov nie je možné odvolaniu v tejto časti vyhovieť, ale je potrebné ho zamietnuť.  

Ad 4﴿ Nebol rešpektovaný § 33 ods. 2 správneho poriadku  

K námietke Romana Cerulíka týkajúcej sa tvrdenia, že nebol vyzvaný na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním 
rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku, odvolací orgán uvádza, že Romanovi Cerulíkovi bolo doručené 
oznámenie o začatí konania, v ktorom bol okrem iného poučený aj o možnosti nahliadnuť do podkladov na vydanie 
rozhodnutia ako aj o možnosti podať námietky a pripomienky. Právo nahliadnuť do spisov je zákonom priznané právo, 
ktoré Romanovi Cerulíkovi prináležalo aj po uplynutí lehoty na podanie pripomienok a námietok. Avšak v oznámení o 
začatí konania bol Roman Cerulík poučený, že môže uplatniť svoje námietky a pripomienky uplatniť v lehote do 7 
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia – preto, pokiaľ sa chcel oboznámiť so spisovým materiálom a vyjadriť sa k 
podkladom k rozhodnutiu, ako aj k spôsobu jeho zistenia, mal možnosť využiť stanovenú lehotu, ktorú nevyužil.  
V oznámení o začatí konania sa uvádza nasledovné:  
„Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných   dní  odo dňa 
doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. V rovnakom  termíne 
oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 
predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej lehote alebo predĺženej 

Page 10 z 16R O Z H O D N U T I E o odvolaní Romana Cerulíka  zmena stavby pred dokončen...

31. 10. 2019http://informatik4/RK3/Attachments/ShowAtt?Token=082CC81F24D645BE910C...



lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. Na neskoršie uplatnené stanoviská sa neprihliada. Do spisového materiálu je možné nahliadnuť na Spoločnom 
obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce, ul.Dlhá 6, 949 01 Nitra. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred 
dohodnúť s vybavujúcou pracovníčkou Ing. Alžbetou Žitňanskou na t.č. 037/653411 v úradných hodinách v dňoch 
pondelok 7:00‐15:30, streda 7:00‐15:30, piatok 7:00‐13:00.“ 

Roman Cerulík nevyužil uvedenú možnosť – v spisovom materiáli sa nenachádza žiaden úradný záznam o nahliadnutí do 
spisu zo strany Romana Cerulíka.  
Ďalej poukazujeme na odôvodnenie rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu vo vzťahu k tejto námietke: 
Špeciálny stavebný úrad v tejto súvislosti poukazuje na to, že oznámenie o začatí konania bolo doručené v súlade s ust. § 
61 ods. 3 stavebného zákona. Špeciálny stavebný úrad umožnil prístup k podkladom pre rozhodnutie, ako aj sa vyjadriť k 
týmto podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie a súčasne stanovil lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok a 
účastníkov poučil o následkoch ich neuplatnenia. Vzhľadom k tomu, že sa v stavebnom konaní uplatňuje priamo zo 
stavebného zákona zásada koncentrácie, akékoľvek ďalšie stanoviská, prípadne návrhy na doplnenie podkladov k tomuto 
rozhodnutiu, podané účastníkmi konania po lehote na uplatnenie námietok a pripomienok, sú irelevantné a špeciálny 
stavebný úrad by na ne nemohol prihliadnuť. Špeciálny stavebný úrad zabezpečil procesné práva účastníkov konania v 
súlade so zákonom, pričom je plne len na rozhodnutí účastníkov konania, či svoje procesné práva budú realizovať v 
stanovenej lehote.  
Odvolací orgán sa plne stotožňuje s odôvodnením špeciálneho stavebného úradu a dodáva, že Roman Cerulík mohol 
uplatniť svoje procesné práva ﴾vznášať námietky, podávať vyjadrenia﴿ kedykoľvek počas lehoty na podanie námietok a 
pripomienok. Vzhľadom k tomu, že sa v stavebnom konaní uplatňuje koncentračná zásada ﴾o ktorej aplikácii boli účastníci 
konania zákonným spôsobom poučení﴿, akékoľvek návrhy Romana Cerulíka na doplnenie dokazovania alebo námietky 
uplatnené po lehote by nebolo možné akceptovať a to platí plne aj pre odvolacie konanie pred odvolacím orgánom s 
poukazom na zásadu jednotnosti správneho konania. Odvolací orgán poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. 
zn. 1Sžr/38/2011 zo dňa 08.11.2011: „Najvyšší súd Slovenskej republiky dáva do pozornosti zásadu, ktorá platila už v 
rímskom práve, podľa ktorej „vigilantibus iura scripta sunt" t. j. „práva patria len bdelým" ﴾pozorným, ostražitým, 
opatrným, starostlivým﴿, teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje procesné 
oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou. V slobodnej spoločnosti je totiž 
predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, inak ich podcenením, či zanedbaním môžu 
strácať svoje práva majetkové, osobné, satisfakčné a pod.. To platí obdobne aj o využívaní zákonných procesných 
ustanovení.“ 

Z uvedených dôvodov nie je možné odvolaniu v tejto časti vyhovieť, ale je potrebné ho zamietnuť.  

Ad 5﴿ Vyhradenie si práva na doplnenie odvolania a účastníctvo v konaní  

K oznámeniu Romana Cerulíka, že si vyhradzuje právo na doplnenie odvolania, odvolací orgán uvádza, že podľa ust. § 54 
ods. 2 správneho poriadku odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu 
neustanovuje osobitný zákon. Ide o zákonnú lehotu, ktorú nie je možné predĺžiť. Akékoľvek doplnenie odvolania je 
možné vykonať len v rámci tejto zákonnej lehoty a na neskôr podané odvolanie odvolací orgán nemôže prihliadnuť. 
Okrem uvedeného, v rámci stavebného konania je nutné všetky námietky uplatniť už v rámci prvostupňového konania, čo 
vyplýva z ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona.  
K oznámeniu Romana Cerulíka, že je účastníkom stavebného konania aj na základe toho, že predmetná stavba sa 
nachádza v strategickom parku na ktorý bolo vydané osvedčenie o významnej investícii, v ktorom sú začlenené aj 
pozemky v jeho vlastníctve, odvolací orgán uvádza, že účastníkovi zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva postavenie 
účastníka konania vo všetkých konaniach, ktoré sa týkajú parciel zahrnutých v osvedčení o významnej investícii len preto, 
že sú v ňom zahrnuté aj pozemky v jeho vlastníctve. Odvolací orgán uvádza, že vyvlastňovacie konania, trestné 
oznámenia, žaloby a pod. týkajúce sa pozemkov v katastrálnom území Zobor nijako nesúvisia s predmetom tohto konania 
– stavebného povolenia na stavbu v k.ú. Lužianky. Práva byť účastníkom konania sa môže účastník domáhať len v 
konaniach, v ktorých spĺňa zákonné podmienky. Romanovi Cerulíkovi prislúcha účastníctvo v konaní len na základe ust. § 
59 ods. 1 písm. c﴿ stavebného zákona, ako účastníkovi predchádzajúceho zisťovacieho konania.  

Z uvedených dôvodov nie je možné odvolaniu v tejto časti vyhovieť, ale je potrebné ho zamietnuť.  

Ad 6﴿ Nesúhlas so stavebným povolením  

Súhlas účastníka konania nie je zákonnou náležitosťou pre vydanie stavebného povolenia, resp. povolenia na zmenu 
stavby pred jej dokončením; stavebné povolenie je stavebný úrad povinný vydať aj v prípade nesúhlasu účastníkov 
konania, pokiaľ sú splnené všetky zákonné predpoklady na jeho vydanie, čo špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom 
konaní riadne preskúmal a vzhľadom na splnenie zákonných podmienok vydal stavebníkovi rozhodnutie. Odvolací orgán 
sa so závermi špeciálneho stavebného úradu stotožňuje a v jeho postupe nezistil žiadne nezákonnosti alebo nesprávnosti.  

Z uvedených dôvodov nie je možné odvolaniu v tejto časti vyhovieť, ale je potrebné ho zamietnuť.  

Ad 7﴿ Porušenie množstva procesných noriem 

Odvolací orgán uvádza, že nie je oprávnený rozhodovať o údajnom porušení ústavných práv Romana Cerulíka. Zároveň 
podotýkame, že Roman Cerulík nekonkretizuje, akým konaním špeciálneho stavebného úradu mali byť porušené jeho 
práva a odvolací orgán ani žiadne takéto porušenie nezistil. Aarhuský dohovor nepriznáva žiadne práva fyzickým a 
právnickým osobám, ale ukladá povinnosti zmluvným štátom, pričom právo na prístup k informáciám, účasť na 
rozhodovacom procese ani prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia neboli v tomto konaní porušené. 
Práva účastníkov konania, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona a zákona o posudzovaní vplyvov, ktorých dodržanie je 
povinný skúmať, dodržané boli a rovnako aj rozhodnutie a konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, nie sú v rozpore s 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. V tomto konaní neboli porušené uvedené ﴾ani iné﴿ procesné normy a v postupe 
špeciálneho stavebného úradu neboli zistené žiadne nesprávnosti, zmätočnosti či nezákonnosti a boli zachované všetky 
procesné práva účastníkov konania, ktoré im platná právna úprava priznáva.  
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Z uvedených dôvodov nie je možné odvolaniu v tejto časti vyhovieť, ale je potrebné ho zamietnuť.  

Ad 8﴿ Stavebnému konaniu nepredchádzalo relevantné konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  

Špeciálny stavebný úrad sa s uvedenou námietkou vysporiadal nasledovne:  
„Špeciálny stavebný úrad sa komplexne s námietkou Romana Cerulíka vysporiadal v právoplatnom stavebnom povolení a 
vysvetlil, že vo vzťahu k stavbe „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ bolo vykonané zisťovacie konanie podľa 
zákona o posudzovaní vplyvov. Stavba síce má funkčné väzby na strategický park Nitra, ale v zmysle zákona o 
posudzovaní vplyvov navrhovaná činnosť predstavuje novú činnosť, a podľa zákona je navrhovaná činnosť zaradená 
nasledovne: príloha č. 8, časť 7. Strojársky a elektrotechnický priemysel, pol. č. 7. Strojárska výroba, elektrotechnická 
výroba s výrobnou plochou od 3000 m2, časť 9. Infraštruktúra, položka č. 15. Projekty budovania priemyselných zón 
vrátane priemyselných parkov, časť 9. Infraštruktúra, položka č. 16. Projekty rozvoja obcí vrátane b﴿ statickej dopravy od 
100 do 500 stojísk ﴾kvôli variantnému riešeniu﴿, pričom všetky uvedené položky stanovujú povinnosť viesť zisťovacie 
konanie. Zisťovacie konanie bolo vo vzťahu k predmetnej stavbe vedené príslušným orgánom a právoplatne ukončené 
Rozhodnutím zo zisťovacieho konania, v ktorom sa určilo, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať podľa 
zákona o posudzovaní vplyvov. Špeciálny stavebný úrad disponuje týmto Rozhodnutím zo zisťovacieho konania, a teda 
nijako neporušil ust. § 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, naopak v plnej miere sa riadil týmto ustanovením.“ 

Odvolací orgán sa v plnej miere stotožňuje so závermi špeciálneho stavebného úradu a v jeho postupe nezistil žiadne 
nesprávnosti, zmätočnosti či nezákonnosti, naopak špeciálny stavebný úrad postupoval v súlade ako aj so stavebným 
zákonom tak aj zákonom o posudzovaní vplyvov. V tomto prípade je zo spisového materiálu zrejmé, že vo vzťahu k 
Stavbe bolo vykonané zisťovacie konanie, ktoré bolo zakončené rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OU‐NR‐OSZP3‐
2018/016253 zo dňa 20.06.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2018 ﴾ďalej len „rozhodnutie zo zisťovacieho 
konania“﴿. Špeciálny stavebný úrad sa riadil ustanovením § 140c ods. 2 stavebného zákona a zaslal príslušnému orgánu ﴾§ 
3 písm. k﴿ v spojení s § 56 písm. b﴿ zákona o posudzovaní vplyvov﴿ návrh na začatie konania, vyhodnotenie spôsobu 
zapracovania pripomienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, projektovú dokumentáciu Stavby spoločne s 
oznámením o začatí stavebného konania. Následne obdržal záväzné stanovisko zo dňa 06.08.2019, v zmysle ktorého je 
zrejmé, že návrh na začatie stavebného konania pre stavbu „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ v rozsahu 
stavebného objektu SO 12 komunikácie a spevnené plochy, je v súlade s rozhodnutím zo zisťovacieho konania. S 
poukazom na ust. § 140b ods. 1 stavebného zákona sú ako aj špeciálny stavebný úrad tak aj odvolací orgán záväzným 
stanoviskom viazaní, a nie sú oprávnení preskúmavať jeho správnosť z materiálneho ako aj formálneho hľadiska. 

Roman Cerulík ďalej v odvolaní poukazuje na Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
č.15863/2016/B625‐SV/36045/GE zo dňa 01.06.2016. Odvolací orgán konštatuje, že predmetné rozhodnutie netvorí 
podklad spisového materiálu v danej veci, a netýka sa predmetu tohto konania. Z tohto dôvodu je irelevantné pre 
posúdenie a rozhodnutie v danej veci.  

Stavba strategického parku Haniska pri Košiciach sa netýka tohto konania. Stavba Vybudovanie strategického parku nie je 
predmetom tohto konania. Keďže Stavba má funkčné väzby na Strategický park Nitra, odvolací orgán považuje za 
potrebné uviesť, že v roku 2005 bola posúdená činnosť „Priemyselný park Nitra – Sever“ podľa zákona č. 127/1994 Z. z. a 
to v rozsahu komunikácií a inžinierskych sietí. Pojem strategický park je uvedený v osvedčeniach o významnej investícií, 
ktoré sú súčasťou spisu. Podľa verejne dostupného návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii je účelom 
vybudovania strategického parku majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a príprava komplexnej infaštruktúry pre 
vytvorenie strategickej investície. Je nepochybné, že zámer navrhovanej činnosti „Priemyselný park Nitra – Sever“ sa 
zhoduje s účelom vybudovania strategického parku a teda strategický park bol posúdený ako celok v roku 2005. Na 
postup podľa ust. § 140c ods. 6 stavebného zákona nebol a ani nie je dôvod, vzhľadom k tomu, že vo vzťahu k Stavbe 
bolo vykonané zisťovacie konanie, zakončené rozhodnutím zo zisťovacieho konania. Takýto postup by bol naopak zjavne 
zmätočný. 

Z uvedených dôvodov nie je možné odvolaniu v tejto časti vyhovieť, ale je potrebné ho zamietnuť.  

Ad 9﴿ Požiadavka o osobitné písomné oboznámenia, zamietnutie žiadosti, zastavenie konania, postúpenie príslušnému 
orgánu 

Odvolací orgán k požiadavke Romana Cerulíka, aby bol o začatí a priebehu konania ako aj o všetkých úkonoch osobitne 
písomne oboznámený zaslaním oznámenia na jeho adresu doporučenou poštou uvádza, že Roman Cerulík bol listom č. 
2919/2019‐635‐05‐Žá zo dňa 09.10.2019 informovaný špeciálnym stavebným úradom v súlade s ust. § 57 ods. 2 
správneho poriadku o postúpení spisového materiálu na odvolací orgán. Účelom odvolacieho konania nie je nahrádzať 
prvostupňové konanie; odvolací orgán nie je povinný vykonávať doplňujúce dokazovania a ďalšie s tým súvisiace úkony, 
pokiaľ z obsahu spisového materiálu je zrejmé, že prvostupňový správny orgán rešpektoval príslušné procesnoprávne ako 
aj hmotnoprávne normy, a či spoľahlivo zistil stav veci. Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie ako aj spisový 
materiál v celom rozsahu a konštatuje, že nie je potrebné vykonávať doplňujúce dokazovania ani ďalšie úkony, a preto 
rozhodnutie potvrdzuje a odvolanie zamieta. Rozhodnutie o odvolaní bude v súlade s ust. § 24 správneho poriadku 
doručované všetkým účastníkom konania, čiže aj Romanovi Cerulíkovi.  

Odvolací orgán konštatuje, že Roman Cerulík bol riadne o začatí konania informovaný oznámením o začatí konania zo 
dňa 19.06.2019, ktoré mu bolo preukázateľne doručené, o čom svedčí doručenka v spisovom materiáli. Špeciálny 
stavebný úrad tak dodržal ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona, keď riadne oznámil začatie konania účastníkom konania a 
správne ich poučil o ich procesných právach.  Odvolací orgán sa stotožňuje s odôvodnením špeciálneho stavebného 
úradu a osobitne poukazuje na časť týkajúcu sa ust. § 24 ods. 1 správneho poriadku: „V zmysle tohto ustanovenia je 
zrejmé, že účastník konania má právo na to, aby mu správny orgán doručoval všetky dôležité písomnosti do vlastných 
rúk, ale správny orgán nemá za povinnosť oboznamovať účastníkov konania o každom jednom vykonanom úkone v 
rámci stavebného konania, ale len o takých úkonoch, o ktorých to právne predpisy ustanovujú. Špeciálny stavebný úrad 
doručoval účastníkom konania tie písomnosti, o ktorých to ustanovuje platná právna úprava. Doručovanie dokumentov a 
zabezpečenie prístupu k spisovej dokumentácii je v stavebnom konaní v súlade s platnou právnou úpravou a v konaní je 
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zabezpečená riadna ochrana práv účastníkov konania aj v tomto smere.“. Odvolací orgán konštatuje, že špeciálny 
stavebný úrad riadne doručoval všetky písomnosti o ktorých to ustanovuje platná právna úprava, a to všetkým 
účastníkom konania ﴾aj Romanovi Cerulíkovi﴿.  

Odvolací orgán ďalej uvádza, že špeciálny stavebný úrad ako prvostupňový správny orgán bol a je vecne a miestne 
príslušným prvostupňovým správnym orgánom na konanie v danej veci, t. j. bol príslušným na vydanie rozhodnutia. Podľa 
ust. § 3 ods. 5 písm. c﴿ cestného zákona je príslušným na odvolacie konanie v tomto prípade Okresný úrad Nitra ako 
odvolací orgán. Požiadavke Romana Cerulíka preto nie je možné vyhovieť, pretože obidva správne orgány sú príslušné na 
konanie v danej veci. Odvolací orgán nezistil žiaden zákonný dôvod na zastavenie konania alebo na zrušenie rozhodnutia; 
tieto sú stanovené v správnom poriadku ako aj v stavebnom zákone, pričom ich nemožno nijakým spôsobom 
modifikovať na základe subjektívnych uvážení účastníkov konania.  
Z uvedených dôvodov nie je možné odvolaniu v tejto časti vyhovieť, ale je potrebné ho zamietnuť.  

Ad 10﴿ Absencia územného rozhodnutia  

Vo vzťahu k námietke týkajúcej sa absencie územného rozhodnutia vo vzťahu k Stavbe odvolací orgán uvádza, že 
špeciálny stavebný úrad sa vysporiadal v odôvodnení nadštandardne s predmetnou námietkou Romana Cerulíka, pričom 
poukázal na platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce Lužianky, predložené osvedčenia o významnej investícii, 
stanovisko MH Invest, s.r.o. k zastavovaciemu plánu areálu Strategického parku Nitra a na záväzné stanovisko obce 
Lužianky o súlade  s územným plánom obce. V zmysle ust. § 140b ods. 1 stavebného zákona je taktiež aj odvolací orgán 
záväzným stanoviskom obce Lužianky viazaný a nie je oprávnený spochybňovať jeho správnosť či zákonnosť.  

Ohľadne odvolateľovho tvrdenia, že Strategický park nie je zahrnutý v ÚPN mesta Nitra, a preto nemôže byť zahrnutý ani 
v ÚPN obce Lužianky, uvádzame, že z právnych predpisov Slovenskej republiky nevyplýva, že územný plán obce je 
podriadený územnému plánu akéhokoľvek mesta. Podľa ust. § 8 ods. 2 stavebného zákona je zrejmé, že stavebný zákon 
rozlišuje iba územný plán obce, nie územný plán mesta ﴾t. j. v rovine stavebného zákona nie je podstatné, či sa jedná o 
mesto alebo o obec﴿. Z verejne dostupných podkladov, týkajúcich sa územného plánu obce Lužianky vyplýva, že 
predmetná lokalita spadá do Urbanistického okrsku F – STRATEGICKÝ PARK NITRA – SEVER / ČASŤ LUŽIANKY, F/1 – 
Strategický park. Čo sa týka ustanovenia § 25 ods. 6 stavebného zákona, nebol dôvod spochybňovať nesúlad územného 
plánu obce Lužianky ako aj jej záväzné stanovisko, pretože z verejne dostupných podkladov vyplýva, že v 
územnoplánovacích podkladoch regiónu Nitrianskeho kraja je územie, kde je umiestnený Strategický park, zadefinované 
ako výrobná plocha, čo sa zhoduje s účelom celej stavebnej akcie, ktorej súčasťou je aj prislúchajúce technické a 
dopravné vybavenie, ktoré je riešené v tomto konaní. Odvolateľ svoje námietky nijako nepodložil a ani nepreukázal. Je tak 
zrejmé, že špeciálny stavebný úrad riadne posúdil súlad Stavby s územnoplánovacími dokumentáciami a predloženými 
podkladmi a odôvodnil, prečo nevyžadoval územné rozhodnutie pre danú Stavbu; odvolací orgán taktiež preskúmal 
predložené doklady a stotožňuje sa so zisteniami špeciálneho stavebného úradu.  

Z uvedených dôvodov nie je možné odvolaniu v tejto časti vyhovieť, ale je potrebné ho zamietnuť.  

Ad 11﴿ Odborný článok  

Podľa ust. § 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi 
predpismi. Odborný článok, na ktorý poukazuje Roman Cerulík nie je záväzným prameňom práva, odvolací orgán sa k 
problematike rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyjadril v bode Ad 8﴿ Stavebnému konaniu nepredchádzalo relevantné 
konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je právoplatné, vykonateľné a obidva 
správne orgány sú ním viazané v zmysle ust. § 40 ods. 1 správneho poriadku. Rovnako tak sú viazané podľa ust. § 140b 
ods. 1 stavebného zákona aj súhlasným záväzným stanoviskom o súlade navrhovanej zmeny s rozhodnutím zo 
zisťovacieho konania a nie sú oprávnené na základe či už právnych rozborov, odborných článkov, spochybňovať alebo 
preskúmavať zákonnosť či správnosť týchto stanovísk a rozhodnutí.  
Z uvedených dôvodov nie je možné odvolaniu v tejto časti vyhovieť, ale je potrebné ho zamietnuť.  

Ad 12﴿ Námietky uplatnené v prvostupňovom konaní 

Odvolací orgán uvádza, že námietky pripomienky a stanoviská Romana  Cerulíka v liste zo dňa 24.07.2019 sú v obsahovej 
miere totožné a špeciálny stavebný úrad ako aj odvolací orgán sa k nim vyjadrili, pričom odvolací orgán s poukazom na 
odôvodnenie tohto rozhodnutia uvádza, že špeciálny stavebný úrad postupoval zákonne a správne, svoje rozhodnutie v 
súlade so zákonom zdôvodnil a tak nie je dôvod opätovne prepisovať a vyjadrovať sa duplicitne k námietkam z 
prvostupňového konania. Pokiaľ sa jedná o dopravné napojenia, hlukové štúdie a pod., v súvislosti s úsekom cesty č. I/64, 
tá neprechádza katastrálnym územím Lužianky a s navrhovanou zmenou stavby nesúvisí a žiadne zmeny dopravných 
napojení Stavby sa v tomto konaní neriešili. 

Z uvedených dôvodov nie je možné odvolaniu v tejto časti vyhovieť, ale je potrebné ho zamietnuť.  

Ad 13﴿ Námietky uplatnené v zisťovacom konaní 

V každom konaní sa správny orgán môže zaoberať len takými námietkami, ktoré účastník konania vzniesol v konaní pred 
správnym orgánom, ktorý vedie predmetné konanie. Zo žiadneho predpisu nevyplýva povinnosť odvolacieho orgánu ako 
aj prvostupňového správneho orgánu skúmať námietky, ktoré vzniesol Roman Cerulík v zisťovacom konaní a o ktorých už 
bolo právoplatne rozhodnuté príslušnými orgánmi. Odvolaciemu orgánu ani špeciálnemu stavebnému úradu neprináleží 
preskúmavať správnosť záverov obsiahnutých v rozhodnutí zo zisťovacieho konania ako ani správnosť rozhodnutia o 
námietkach vznesených Romanom Cerulíkom v zisťovacom konaní. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je záväzné aj 
pre stavebníka a podmienky v nich uvedené je povinný dodržať. V konaní pritom nebolo preukázané, ba ani namietané, 
že by malo dôjsť k ich porušeniu. Zároveň je potrebné uviesť, že je neprípustné, aby stavebné konanie slúžilo ako ďalšia 
inštancia na preskúmanie záverov zo zisťovacieho konania. Roman Cerulík využil zákonnú možnosť podania správnej 
žaloby, o ktorej do dnešného dňa nebolo rozhodnuté, ani jej nebol priznaný odkladný účinok, a preto špeciálny stavebný 
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úrad ako aj odvolací orgán sú viazaní právoplatnými závermi – rozhodnutím zo zisťovacieho konania.  

Z uvedených dôvodov nie je možné odvolaniu v tejto časti vyhovieť, ale je potrebné ho zamietnuť.  

Ad 14﴿ Žiadosť o upovedomenie podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním rozhodnutia o odvolaní  

Odvolací orgán rozhoduje v odvolacom konaní o dodržaní zákonnosti a procesných postupov prvostupňového správneho 
orgánu, a teda v rámci riadneho opravného prostriedku sa preskúmava prvostupňové konanie a jeho výsledok – 
rozhodnutie. Odvolací orgán v odvolacom konaní vychádzal z podkladov zabezpečených správnym orgánom prvého 
stupňa a po ich preskúmaní dospel k záveru, že nie je potrebné vykonať doplňujúce dokazovanie, o ktorom by bolo 
žiaduce upovedomiť účastníkov konania. Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu nie je možné podať odvolanie, avšak je 
možné toto rozhodnutie po právoplatnosti napadnúť správnou žalobou na príslušnom súde.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je odvolanie v tejto časti nedôvodné a je potrebné ho zamietnuť. 

Záverom odvolací orgán uvádza, že v rámci odvolacieho konania preskúmal v zmysle ust. § 59 ods. 1 správneho poriadku 
komplexne rozhodnutie, ako aj postup špeciálneho stavebného úradu, ktorý rozhodnutiu predchádzal,  pričom sa 
neobmedzil iba na námietky Romana Cerulíka uvedené v odvolaní. Odvolací orgán porovnal výrokovú aj dôvodovú časť 
rozhodnutia so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona, jeho 
vykonávacími vyhláškami, správnym poriadkom, cestným zákonom, zákonom č. 175/1999 Z. z. ako aj zákonom o 
posudzovaní vplyvov. 
Odvolací orgán v rámci prieskumu rozhodnutia a postupu stavebného úradu nezistil žiadne pochybenia alebo 
nezákonnosti, ktoré by odôvodňovali zrušenie rozhodnutia alebo jeho zmenu. Špeciálny stavebný úrad neporušil právny 
poriadok, v konaní postupoval správne a zákonne, rozhodnutie je v súlade s platnou právnou úpravou a obsahuje 
zákonné náležitosti. V konaní sa nevyskytla žiadna vada a boli splnené všetky zákonné podmienky pre vydanie 
stavebného povolenia na Stavbu. Vo vzťahu ku skutočnostiam namietaným Romanom Cerulíkom uvádzame, že nejde o 
skutočnosti, ktoré by boli dôvodné, opodstatnené alebo pre postup a rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu 
relevantné. V odvolacom konaní rovnako nevyšli najavo žiadne iné skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tvrdeniu Romana 
Cerulíka o tom, že v konaní boli porušené jeho procesné ﴾prípadne iné﴿ práva vyplývajúce zo správneho poriadku alebo 
stavebného zákona, či iného predpisu. Špeciálny stavebný úrad v rozhodnutí stanovil záväzné podmienky, stanoviská 
dotknutých orgánov nie sú záporné alebo navzájom sa vylučujúce a neexistuje žiadna prekážka k vydaniu stavebného 
povolenia na Stavbu.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti preto nebolo možné vyhovieť odvolaniu Romana Cerulíka, ale bolo potrebné 
odvolanie zamietnuť a rozhodnutie potvrdiť. 

Poučenie
Toto rozhodnutie je vo svojom inštančnom postupe konečné a preto sa proti nemu nemožno ďalej odvolať podľa 
ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. Toto rozhodnutie je podľa ustanovenia § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. 
Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.  

Doručí sa: 

1. ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s.r.o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica, IČO: 51 749 858  
2. RENI, spol. s r.o., ul. Krátka č. 2, 949 01 Nitra, IČO: 44 297 637 
3. Gestamp Nitra, s.r.o., Dvořákovo Nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 47 255 374 
4. VM PROJEKT, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava – Ing. František Tomko 
5. MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 724 530 
6. ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica, IČO: 35 857 749 
7. Obec Lužianky, obecný úrad, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky 
8. Združenie domových samospráv, nám SNP 13, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava, IČO: 31 820 174 
9. Roman Cerulík, Štefánikova trieda 59, 949 01 Nitra 

10. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní 

Vyvesené dňa : ..................................        Zvesené  dňa : ..................................  

odtlačok pečiatky, podpis             odtlačok pečiatky, podpis                                                  

11. Okresný úrad Nitra – internet – zverejnenie po dobu 15 dní  

Zverejnené dňa : ..................................      Ukončené dňa : .................................. 
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odtlačok pečiatky, podpis             odtlačok pečiatky, podpis                                                  

12. Obec Lužianky  – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní  

Vyvesené dňa : ..................................   Zvesené  dňa : ..................................  

odtlačok pečiatky, podpis             odtlačok pečiatky, podpis                                                  

13. Obec Lužianky – internet – zverejnenie po dobu 15 dní  

Zverejnené dňa : ..................................  Ukončené dňa : .................................. 

odtlačok pečiatky, podpis             odtlačok pečiatky, podpis                                                  

Doručí sa po právoplatnosti: 

14. Špeciálny stavebný úrad ‐ Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky + spisový materiál  

Ing. Karol Slávik

vedúci odboru

ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o.
Kasárenská  1594 49
905 01 Senica
Slovenská republika

RENI, spol. s r.o.
Krátka 2 1549
949 01 Nitra
Slovenská republika

Gestamp Nitra
Dvořakovo nábrežie 4
811 02 Bratislava
Slovenská republika

VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
Slovenská republika

MH Invest, s.r.o.
Mlynské Nivy 44A
821 09 Bratislava‐Ružinov
Slovenská republika

ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.
Kasárenská 49 1594
905 01 Senica
Slovenská republika

Obec Lužianky
Rastislavova 266
951 41 Lužianky
Slovenská republika

Združenie domových samospráv, o.z.
Rovniankova 1667 14
851 02 Bratislava ‐ mestská časť Petržalka
Slovenská republika

Roman Cerulík
Štefánikova trieda 59 34
949 01 Staré Mesto
Slovenská republika

Doručuje sa
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