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R O Z H O D N U T I E 

  
 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „ministerstvo“), ako ústredný 

orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a 

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

poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. o) zákona č. 135/ 

1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe 

odvolania účastníkov konania: Petra Miščíka a Ľubomíry Miščíkovej, trvale bytom 17.novembra 

620/74, 083 01 Sabinov, zastúpenými advokátskou kanceláriou JUDr. Zuzany Karaffovej, so sídlom 

Námestie slobody 50, 083 01 Sabinov  (ďalej len „odvolatelia“) preskúmalo rozhodnutie Okresného 

úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 

č. OU-PO-OCDPK-2021/01929-13 zo dňa 21.10.2021, ktorým ako príslušný špeciálny stavebný úrad 

podľa § 3a ods. 2 cestného zákona v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydal podľa § 62 až 

§ 66 stavebného zákona stavebné povolenie na stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ (ďalej len 

„stavba“) v odvolacom konaní a vydáva rozhodnutie podľa § 46 správneho poriadku, ktorým 

rozhodlo takto:  

  

Ministerstvo po podrobnom preskúmaní napadnutého rozhodnutia vo veci v súlade s § 59 ods. 2 

správneho poriadku odvolanie odvolateľov 

 

z a m i e t a    

 

a rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydané 

pod číslom spisu: OU-PO-OCDPK-2021/01929-13 zo dňa 21.10.2021 (ďalej len „napadnuté 

rozhodnutie“) 

 

p o t v r d z u j e. 

  

O d ô v o d n e n i e: 

 

 Stavebník Slovenská správa ciest, IVSC Košice, so sídlom Kasárenské nám. 4 (ďalej len 

„stavebník“), požiadal dňa 04.06.2020 listom č. 6817/2020/6351/12518 Okresný úrad Prešov, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) o vydanie 

stavebného povolenia pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v katastrálnom území Šarišské 

Michaľany, Orkucany a Pečovská Nová Ves v okrese Sabinov. 
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 Špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka a v súlade s § 61 stavebného zákona 

listom č. OU-PO_OCDPK-2020/032937-02 zo dňa 29.06.2020 oznámil verejnou vyhláškou začatie 

stavebného konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy, 

samosprávy a dotknutým organizáciám a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

na deň 27.07.2020.  

 

 Počas ústneho prerokovania bol stavebník vyzvaný zo strany špeciálneho stavebného úradu 

na doplnenie podania o doklady, a to konkrétne: 

 

- doklady, ktorými stavebník preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo má k pozemku iné právo 

podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, 

- súhlas orgánu štátnej vodnej správy v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách, 

- rozhodnutie, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona o vodách. 

 

Stavebné konanie bolo z dôvodu vyžiadania vyššie uvedených dokladov prerušené rozhodnutím 

č. OU-PO-OCDPK-2020/032937-02 zo dňa 11.08.2020. Požadované doklady boli zo strany 

stavebníka dodané a to dňa 19.08.2020. 

 

Špeciálny stavebný úrad ďalej skonštatoval, že projektová dokumentácia spĺňala všetky 

technické požiadavky na výstavbu. 

 

V stavebnom konaní boli dňa 25.06.2021 vznesené námietky zo strany odvolateľov ako 

účastníkov konania, v zastúpení advokátskou kanceláriou JUDr. Zuzany Karaffovej, so sídlom 

Námestie slobody 50, Sabinov. Špeciálny stavebný úrad sa so všetkými vznesenými námietkami 

odvolateľov zaoberal a vysporiadal sa s nimi tak, že tie pripomienky, ktoré boli akceptované, boli zo 

strany stavebníka zapracované do projektovej dokumentácie. Uvedené bolo premietnuté do 

samotného stavebného povolenia (konkrétne na str. 31 až 32). 

 

Vzhľadom na to, že špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, 

vydal dňa 21.10.2021 pod č. OU-PO-OCDPK-2021/01929-13 stavebné povolenie na predmetnú 

stavbu. Stavebné povolenie bolo doručované formou verejnej vyhlášky. 

 

Dňa 18.11.2021 podali odvolatelia voči vydanému stavebnému povoleniu elektronicky 

odvolanie. Odvolanie bolo zo strany odvolateľov podané včas. 

 

Špeciálny stavebný úrad v súlade s § 56 správneho poriadku o podanom odvolaní upovedomil 

ostatných účastníkov konania a zároveň boli vyzvaní, aby sa k  odvolaniu v stanovenej lehote 

vyjadrili. K odvolaniu sa v stanovenej lehote vyjadril samotný stavebník a Mesto Sabinov. 

 

V odvolaní odvolatelia uvádzajú nasledovné: 

 

1. „V predmetnom konaní boli nami vznesené námietky, pričom máme za to, že príslušný 

stavebný úrad sa našimi námietkami nezaoberal, len stroho konštatuje, že námietky 

a pripomienky boli zamietnuté. Stavebný úrad akceptoval jedinú našu pripomienku a to, že 

sme účastníkmi konania, avšak v ďalšom nám naše práva ako účastníkov konania úplne 
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odoprel. Stavebný úrad sa našimi námietkami vôbec nezaoberal, prevzal výlučne len 

argumentáciu stavebníka a to, čo celý čas stavebník tvrdí, že nie je povinný chrániť záhradný 

dom, a že ide o verejný záujem.“ 

 

K uvedenému bodu odvolania ministerstvo uvádza, že mu bolo preukázané, že sa špeciálny 

stavebný úrad dostatočným spôsobom zaoberal každou námietkou vznesenou zo strany odvolateľov 

a adekvátnym spôsobom ich vyhodnotil a premietol do samotného stavebného povolenia, konkrétne 

na strane č. 31 až č. 33. Tie pripomienky, ktoré špeciálny stavebný úrad akceptoval boli stavebníkom 

zapracované do projektovej dokumentácie. Na základe uvedeného považuje ministerstvo vznesený 

odvolací dôvod za neopodstatnený. 

 

2. „Poukazujeme na to, že sa domnievame, že stavebný úrad preskúmal len skutočnosti či 

dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejného záujmu, avšak ďalej sa nezaoberal, či 

dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia, ale najmä ochrany 

zdravia a života ľudí!!! 

 

Po preskúmaní všetkých skutočnosti ministerstvo uvádza, že pri posudzovaní vplyvu stavby na 

životné prostredie EIA bola vypracovaná dokumentácia Zámeru, dokumentácia k Zmene 

navrhovanej činnosti a príloha Vplyv stavby na životné prostredie. K všetkým týmto dokumentáciám 

sa vyjadrovali príslušné orgány, organizácie a samospráva. K stavbe prebehlo aj samotné konanie 

posudzovanie vplyvu na životné prostredie. V tejto súvislosti bolo vydané záverečné stanovisko 

Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvu na životné 

prostredie vydané 02.10.2007, rozhodnutie podľa ustanovenia § 16a ods. 6 písm. b) zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách, vydané 10.11.2020 a rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 

ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 vydané 04.03.2021. Vo 

všetkých troch hodnoteniach bolo uvedené, že predmetná činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný 

vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území a zároveň je v nich uvedené, že 

neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné 

prostredie a zdravie obyvateľov a ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie.  

 

Na základe uvedeného bolo ministerstvu preukázané, že v dokumentácii na realizáciu stavby sú 

zohľadnené všetky možnosti na elimináciu nepriaznivých účinkov životného prostredia a zdravia 

obyvateľov. 

 

V neposlednom rade ministerstvo poukazuje na to, že stavba  záhradného domčeka, sa podľa 

platného kolaudačného rozhodnutia č. 28358/2016-460/Va zo dňa 05.01.2017 môže trvale užívať len 

na účely individuálnej rekreácie, nakoľko ide o záhradnú chatku a nie o rodinný dom určenú na 

bývanie. Na základe uvedeného považujeme odvolací dôvod odvolateľov za neopodstatnený. 

 

3. V prvom rade poukazujeme na ods. II. Bod 7 stavebného povolenia, v ktorom stavebný úrad 

uvádza, že dotknutým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným nehnuteľnostiam, 

stavebný úrad ukladá podľa § 135 zákona č. 50/1976 Zb. po nevyhnutne potrebný čas strpieť 

vykonanie prác na svojich pozemkoch alebo stavbách. Nesúhlasíme s povinnosťou ukladanou 

nám ako vlastníkom susednej nehnuteľnosti po nevyhnutný potrebný čas strpieť vykonanie 
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Prác na našich pozemkoch. Nesúhlasíme, aby sme boli takýmto spôsobom obmedzovaní 

v našich vlastníckych a užívacích právach k predmetným susedným nehnuteľnostiam 

k stavbe. Tento zásah považujeme za neoprávnený a neprimeraný zásah do našich práv. Na 

tieto skutočnosti poukazujeme stavebníkovi počas celého konania, tieto skutočnosti boli aj 

obsahom námietok s ktorými sa stavebný úrad nedostatočne vysporiadal. Ak by sa stavebný 

úrad dostatočne zaoberal našimi námietkami a pripomienkami a „čítal ich s porozumením“ 

domnievame sa, že by nevydal rozhodnutie, ktoré aj napriek naším námietkam uloží 

povinnosť v zmysle § 135 zákona č. 50/1976 Zb. a bez akéhokoľvek odškodnenia obmedzí 

naše vlastnícke a užívacie právo nielen počas výstavby cesty ale na trvalo.“ 

 

Podľa § 135 ods.1 stavebného zákona, stavebný úrad môže na uskutočnenie stavby alebo jej 

zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacích alebo zabezpečovacích prác a na 

odstránenie stavby  uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo 

stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb. 

 

Špeciálny stavebný úrad môže uložiť túto podmienku podľa vyššie citovaného ustanovenia 

stavebného zákona, ale len v rozsahu, aby k zásahu do vlastníckych práv došlo ,len v nevyhnutnej 

miere a na nevyhnutný čas“. Uvedené môže nastať len v prípade, že tieto práce nemôže stavebník 

vykonať z vlastného pozemku. Stavebník vo svojom vyjadrení zo dňa 30.11.2021 uviedol, že v rámci 

navrhovaného technického riešenia stavebných objektov stavby a technologického postupu prác, 

nedôjde na parcele č. 714/3, ktorá je vo vlastníctve odvolateľov k stavebným prácam. Súčasne 

stavebník potvrdil, že na základe zmluvy o dielo medzi stavebníkom a zhotoviteľom, má zhotoviteľ 

povinnosť, v prípade, že stavebné práce sú vykonané v blízkosti budov a objektov, alebo okolo týchto 

budov a objektov, pri ktorých bude premávka stavebných mechanizmov zhotoviteľa, zaistiť na 

vlastný náklad „overenie stavebno-technického stavu“ (so zdokumentovaním prípadných poškodení 

objektov pred začatím prác) dotknutých objektov, resp. objektov, ktoré by stavebnou činnosťou 

zhotoviteľa mohli byť dotknuté. Uvedené opatrenie je zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť ešte pred 

začatím stavebných prác, pričom táto dokumentácia pôvodného stavu objektov bude slúžiť ako 

doklad k prípadnému riešeniu nárokov ich majiteľov – uplatňujúcich si nárok na náhradu škody, 

spôsobenej výstavbou. V prípade, že by nedošlo k dohode o náhrade škody, rozhodne o nej príslušný 

súd. 

 

Na základe uvedeného má ministerstvo za to, že vznesený odvolací dôvod odvolateľov je 

neopodstatnený. 

 

4. „ Stavebný úrad sa nedostatočne vysporiadal s námietkou týkajúcou sa ochranného pásma. Na 

základe žiadosti o stavebné povolenie zo dňa 26.03.2009, mesto Sabinov ako príslušný stavebný 

úrad rozhodnutím – stavebným povolením zo dňa 21.04.2009 sp. Zn. 2798/2009-76/Ju rozhodol 

tak, že povoľuje stavbu „záhradný domček“ na pozemku parc č. 714/3 k.ú. Orkucany. Na základe 

právoplatného stavebného povolenia bola stavba zrealizovaná  a kolaudačným rozhodnutím zo 

dňa 05.01.2017 sp. Zn. 28358/2016-460/Va mesto Sabinov ako príslušný stavebný úrad povolil 

užívanie predmetnej stavby „záhradný domček“ na trvalé užívanie. V zmysle Oznámenia 

o určení súpisného čísla zo dňa 02.02.2017 mesto Sabinov povolilo našu stavbu užívať na účely 

bývania. .........Na základe žiadosti o stavebné povolenie zo dňa 26.03.2009, mesto Sabinov ako 

príslušný stavebný úrad rozhodnutím v zlúčenom územnom a stavebnom konaní – stavebným 

povolením zo dňa 21.04.2009, sp. zn. 2798/2009-76/Ju rozhodol tak, že povoľuje stavbu 
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„záhradný domček“ na pozemku parc. č. 714/3 k.ú. Orkucany a to v zmysle platného a účinného 

územného plánu mesta Sabinov. Na základe právoplatného stavebného povolenia bola stavba 

zrealizovaná a kolaudačným rozhodnutím zo dňa 05.01.2017 sp. zn. 28358/2016-460/Va mesto 

Sabinov ako príslušný stavebný úrad povolil užívanie predmetnej stavby „záhradný domček“. 

Až následne mesto Sabinov vydalo dňa 20.07.2009 Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „ 

I/68 Sabinov, preložka cesty“ č. 2716/2009-167/Ju, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

20.08.2009. A teda máme za to, že ide jednoznačne o duplicitu dvoch územných rozhodnutí , na 

základe čoho sú naše práva ako vlastníkov nehnuteľností neskorším rozhodnutím o umiestnení 

líniovej stavby dotknuté. ................V predmetnom územnom pláne platnom a účinnom v roku 

1996, na základe, ktorého nám bolo vydané stavebné povolenie v konaní spojenom s umiestnením 

stavby nebola cesta I/68 plánovaná tak, ako dnes a to tak, že náš záhradný domček sa nachádza 

v ochrannom pásme ciest, resp. vzdialenosť domu od osi cesty je cca 35-40 metrov a vzdialenosť 

od osi cesty k hranici pozemku je menej ako 10 metrov od plánovanej cesty. Z grafickej časti 

situačného nákresu preložky I/68, ktorým disponoval stavebný úrad Sabinov v čase vydávania 

stavebného povolenia, bola zrejmá trasa líniovej stavby viac ako 50 metrov od našej stavby – 

záhradného domčeka. Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „I/68 Sabinov, preložka cesty“ 

na pozemkoch katastrálne územie Šarišské Michaľany, Orkucany, Sabinov, Pečovská Nová Ves 

je zo dňa 20.08.2009. Do takmer roku 2020 sme nemali vedomosť o skutočnosti, že je vydané 

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „I/68 Sabinov, preložka cesty“ na pozemkoch 

katastrálne územie Šarišské Michaľany, Orkucany, Sabinov, Pečovská Nová Ves zo dňa 

20.08.2009, vzhľadom k tomu, že sme neboli účastníkmi predmetného konania. Dá sa 

predpokladať, že tak ako ani toto odvolaním napádané stavebné povolenie k dnešnému dňu nie 

je zverejnené na úradnej tabuli mesta Sabinov (pričom povinnosť zverejniť predmetné 

rozhodnutie si splnili aj obce Pečovská Nová Ves a Šarišské Michaľany) dá sa takmer so 100% 

úspešnosťou tvrdiť, že ani predmetné Rozhodnutie o umiestnení stavby „I/68 Sabinov, preložka 

cesty“ zo dňa 20.08.2009 nebolo v zmysle zákona zverejnené a teda nespĺňalo atribúty verejnej 

vyhlášky a tak sme sa o ňom nie len my ale aj široká verejnosť dozvedieť nemohli. A teda sme 

nemohli uplatniť námietky v územnom konaní. 

Stavebný úrad uvádza, že ochranné pásma ciest sa vytvárajú na ochranu ciest a nie na ochranu 

objektov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ciest. Poukazujeme na skutočnosť, že momentálne 

neexistuje žiadna cesta, ochranu ktorej by bolo potrebné poskytnúť, pričom existujú naše legálne 

stavby. Do dnešného dňa neevidujeme žiadne oficiálne stanovisko od stavebníka prípade 

orgánov, že sme v ochrannom pásme cesty.  

 

Podľa § 62 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad v stavebnom konaní preskúma, či 

dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky 

územného povolenia. 

 

Ministerstvo po preverení jednotlivých odvolacích dôvodov zhrnutých v tomto bode preverilo 

jednotlivé podklady, z ktorých vychádzal špeciálny stavebný úrad pri vydávaní stavebného 

povolenia. Z predložených podkladov jednoznačné vyplýva, že smerové vedenie trasy bolo 

navrhované podľa vtedy platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Sabinov platnej od roku 

1996 až do roku 2009. Podľa tejto schválenej územnoplánovacej dokumentácie viedla trasa 

severnejšie oproti súčasne platnej a to v tesnej blízkosti nehnuteľnosti odvolateľov umiestnených na 

parcele č. 714/3. Územie, kde je umiestnená stavba a prístavby odvolateľov je  v územnom pláne 

zadefinované ako plocha vzrastlej zelene, lesy, sprievodná zeleň, park. V roku 2008 mesto Sabinov 
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obstaralo Zmeny a doplnky územného plánu, na základe čoho bol územný plán mesta Sabinov 

schválený 07/2009. V územnom pláne mesta Sabinov 07/2009 bolo prevzaté nové trasovanie 

preložky cesty I/68 stavebníkom zo spracovanej dokumentácie k územnému konaniu. V tomto 

dokumente bola trasa preložky cesty I/68 odklonená južnejšie od pôvodného trasovania, čo znamená, 

že je stavba navrhovaná nakoniec ďalej od samotnej nehnuteľnosti odvolateľov.  V roku 2009 bolo 

na stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ vydané územné rozhodnutie a to dňa 20.07.2009. Toto 

rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20.08.2009. Rozhodnutie bolo doručované formou verejnej 

vyhlášky. Doručovanie verejnou vyhláškou sa spravuje ustanoveniami § 26 správneho poriadku. 

Právne účinky doručenia správy adresátovi  pri tejto forme doručenia sa vždy viažu na vyvesenie 

rozhodnutia na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Vyvesenie rozhodnutia na 

inej úradnej tabuli plniac si povinnosť podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku je iba aktom iného 

zverejnenia, ale nie je aktom doručenia písomnosti. Rozhodnutie bolo vyvesené na úradnej tabuli 

správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal dňa 21.10.2021 a zvesené 08.11.2021. K námietke 

odvolateľov, že si mesto Sabinov nesplnilo svoju povinnosť zverejnenia, uvádzame, že mesto 

Sabinov vyvesilo rozhodnutie na svojej úradnej tabuli dňa 22.10.2021 a zvesilo ho dňa 25.11.2021. 

 

Na základe uvedeného má ministerstvo za to, že špeciálny stavebný úrad dôkladne preskúmal 

doklady pre vydanie stavebného povolenia a z uvedeného dôvodu považujeme odvolací dôvod 

odvolateľov za neopodstatnený. 

 

K otázke ochranného pásma ministerstvo uvádza, že podľa § 11 ods. 1 cestného zákona, cestné 

ochranné pásma vznikajú okamihom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia a nie až 

okamihom reálneho vybudovania cesty. Tak, ako už uviedol špeciálny stavebný úrad vo svojom 

napadnutom rozhodnutí, cestné ochranné pásma nevznikajú za účelom ochrany priľahlých objektov 

v blízkosti týchto ciest, ale podľa § 11 ods. 1 cestného zákona slúžia na ochranu týchto ciest. 

Z uvedeného dôvodu sa ministerstvo nestotožňuje s tvrdeniami odvolateľov v odvolaní. 

 

Ministerstvo opätovne uvádza, že podľa právoplatného kolaudačného rozhodnutia č. 

28358/2016-460/Va zo dňa 05.01.2017 bola stavba „záhradného domčeka“  vo vlastníctve 

odvolateľov uvedená do užívania ako záhradná chata, slúžiaca na individuálnu rekreáciu. 

Ministerstvo nemá vedomosť, že by do dnešného dňa došlo k zmene rozhodnutia o spôsobe užívania 

nehnuteľnosti. K poukázaniu odvolateľov na to, že v oznámení mesta Sabinov pri určení súpisného 

čísla pod č. 1430/17 zo dňa 02.02.2017 bolo uvedené, že budovu možno používať na účely „bývania“ 

uvádzame, že uvedené oznámenie malo len evidenčný charakter, ktoré ma slúžiť na evidovanie 

stavieb a objektov v daných lokalitách a nemôže zmeniť základný účel stavby, ktorým bola stavba 

uvedená do užívania. Bytové budovy slúžiace na bývanie musia spĺňať kritériá podľa § 43b 

stavebného zákona. Záhradný domček tieto kritériá podľa stavebného zákona a jeho vykonávacej 

vyhlášky nenapĺňa. Z uvedeného je zrejmé, že iné užívanie záhradného domčeka ako na individuálnu 

rekreáciu je v rozpore s kolaudačným rozhodnutím a tiež nie je podľa platného územného plánu 

povolené. 

 

Na základe uvedeného je ministerstvo toho názoru, že stavebník ako aj špeciálny stavebný úrad 

nemajú zákonnú povinnosť prihliadať na zvýšenú potrebu ochrany ich nehnuteľnosti, nakoľko by sa 

mala užívať len na individuálnu rekreáciu a nie na celoročné trvalé bývanie, ako ju doposiaľ 

odvolatelia užívajú. Ako bolo už vyššie spomenuté na uvedené činnosti (stavby) prebehlo posúdenie 

jej vplyvov na životné prostredie. Vo všetkých hodnoteniach bolo uvedené, že predmetná činnosť 
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nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a tiež, že neboli 

zistené žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie 

a zdravie obyvateľov a ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa tohto zákona. Pre minimalizovanie 

účinkov stavby na nehnuteľnosti vo vlastníctve odvolateľov navrhol stavebník doplniť do 

dokumentácie protihlukové steny v predmetnom území a tiež upravili trasu NN vedenia. 

 

Na základe uvedených skutočností ministerstvo neprihliadlo na vyššie spomenuté odvolacie 

dôvody odvolateľov. 

 

5. „Samotný stavebný úrad konštatoval, že k pripomienke, či sme účastníkmi konania, 

pripomienku akceptuje a teda aj samotný stavebný úrad nás považuje za účastníkov konania, 

právom sa domnievame, že samotný stavebný úrad vyhlásením o tom, že sme účastníkmi 

konania akceptoval, že naše práva a právom chránené záujmy sú stavebným povolením 

dotknuté, avšak našimi námietkami sa nezaoberal.“ 

 

Ministerstvo považuje uvedené tvrdenie odvolateľov za neopodstatnené, nakoľko má za to, že sa 

špeciálny stavebný úrad dostatočným spôsobom v samotnom napadnutom rozhodnutí s námietkami 

odvolateľov vysporiadal. 

 

6. „Absolútne nepovažujeme za dostatočné vysporiadanie sa s námietkou týkajúcou sa 

prístupovej cesty k nehnuteľnosti, čím nedôjde k zamedzeniu prístupu na pozemok. Prístup 

k pozemkom rozdelených stavbou bude umožnený po komunikáciách v rámci jestvujúceho 

komunikačného systému mesta Sabinov a miestnej časti Orkucany, po navrhovanej preložke 

cesty III/5436 riešenej v objekte 106-00 Preložka cesty III/543006(3174) v križovatke 

Sabinov – Jakubovany ako aj o prístupovej komunikácii a poľných cestách riešených 

v objekte 111-00 Prístupové cesty v katastri mesta Sabinov a Orkucany.................... 

Poukazujeme na to, že Prístupová komunikácia je jedinou oficiálnou prístupovou 

komunikáciou k záhradnému domčeku. V roku 2018 bolo na prístupovú komunikáciu 

zriadené vecné bremeno špecifikované ako: „vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti 

povinného z vecného bremena strpieť prechod peši a prejazd motorovými vozidlami cez 

pozemky E KN 1331/1 a 1332/1 k pozemkom C KN 714/3 a E KN 1343/1 v prospech 

vlastníkov pozemkov C KN 714/3 a E KN 1343/1 v rozsahu stanovenom GP č. 34/2007 

a overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom pod č. G1-156/2017.“ 

 

K uvedenému odvolaciemu bodu ministerstvo uvádza, že si odvolatelia zamieňajú „právo 

prechodu“ so „zriadením prístupovej komunikácie“. Právo prechodu je vecné bremeno, ktoré spočíva 

v tom, že oprávnený z tohto vecného bremena má právo v stanovenom rozsahu prechádzať cez 

priľahlý pozemok povinného, či už za náhradu, alebo bez. Naopak prístupová komunikácia je líniová 

stavba, na ktorú je potrebné, aby bolo vydané príslušné rozhodnutie o jej umiestnení a stavebné 

povolenie, ak sa podľa charakteru stavby vyžaduje. V stanovisku zo dňa 03.11.2021 mesto Sabinov 

uviedlo, že na uvedenú „prístupovú komunikáciu“ nebolo do dnešného dňa vydané rozhodnutie o jej 

umiestnení a mesto neeviduje v tejto lokalite vo svojom pasporte vybudovanie takejto komunikácie. 

Mesto Sabinov vo svojom stanovisku poukazuje na skutočnosť, že kolaudačné rozhodnutie bolo 

vydané na stavbu „záhradného domčeka“, ktorý mal slúžiť iba na individuálnu rekreáciu, kedy sa 

nevyžaduje, aby na vydanie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia bolo k stavbe 
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zriadená prístupová komunikácia podľa príslušných noriem stanovených parametrov, či už z pohľadu 

prejazdu bezpečnostných zložiek, zabezpečovania služieb pre občanov (napr. vývozu komunálneho 

odpadu) a iného účelu, ktoré verejné komunikácie majú plniť. 

 

Podľa vyjadrení stavebníka ale nedôjde technickým riešením stavby „I/68 Sabinov preložka 

cesty“ k zmene prístupu odvolateľov na ich pozemok. Bude zachovaný z juhozápadnej strany po 

parcelách č. KN- C 714/12, 714/13 a 714/19. Na parcelách č. KN-C 714/12 a 714/13 vo vlastníctve 

Prešovského samosprávneho kraja je zriadené právo prechodu pešo alebo motorovým vozidlom. 

V rámci dokumentácie je v nevyhnutnom rozsahu navrhovaná úprava poľnej cesty napájajúca sa na 

v súčasnosti upravený vjazd, vybudovaný na parcele č. 714/19 vo vlastníctve stavebníka 

k nehnuteľnostiam, nachádzajúcimi sa na pozemku parcely č. 714/3 vo vlastníctve odvolateľov.  

 

Na základe uvedeného považuje ministerstvo odvolací dôvod odvolateľov za neopodstatnený. 

 

7. „Stavebníka sme viackrát vyzvali na usporiadanie vlastníckych vzťahov časti pozemkov, 

ktoré užívame minimálne 30 rokov v dobrej viere a dobromyseľne, že sme ich vlastníkmi a ich 

vlastníctvo sme nadobudli na základe kúpnej zmluvy s Prešovským samosprávnym krajom 

a ktoré sú trvalým záberom v k.ú. Orkucany (jedná sa o časť parcely 714/19) a pokiaľ 

nedôjde k dohode, budeme sa domáhať svojich práv prostredníctvom súdu. Vzhľadom k tomu, 

že k dohode nedošlo podali sme na Okresnom súde žalobu o určenie vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti, zároveň sme podali návrh na zápis poznámky o prebiehajúcom súdnom 

konaní.„ 

 

Ministerstvo po preverení listu vlastníctva k príslušnej parcele, eviduje ako vlastníka 

nehnuteľnosti stavebníka. V časti ťarchy nie je uvedený záznam preukazujúci tvrdenia odvolateľov. 

Stavebník v konaní preukázal, že predmetnú parcelu nadobudol na základe kúpnej zmluvy 

s Prešovským samosprávnym krajom zo dňa 19.03.2019. Podľa tvrdení stavebníka, stavebník do 

dnešného dňa neeviduje žiadnu výzvu odvolateľov na usporiadanie vlastníckych vzťahov, tak ako 

tvrdia odvolatelia. Na základe toho, že do dnešného dňa ministerstvo nedisponuje Uznesením súdu 

o prerušení konania z dôvodu podanej žaloby zo strany odvolateľov podľa § 29 ods. 1 správneho 

poriadku a ani prerušenie konania zhodne nenavrhli všetci účastníci konania podľa § 29 ods. 4 

správneho poriadku, považuje tvrdenie odvolateľov, o podanej žalobe odvolateľov na Okresný súd 

pre určenie práva k nehnuteľnosti za irelevantnú a ministerstvo na ňu neprihliadlo. 

 

8. „Zároveň nám nie je zrejmé, z akého dôvodu nám osobne (nie našej právnej zástupkyni) bolo 

doručené predmetné rozhodnutie – stavebné povolenie, keďže doteraz nám ani jeden 

dokument v predmetnom konaní doručovaný nebol z dôvodu tvrdených stavebníkom 

a stavebným úradom, že doručovanie prebiehalo a bude prebiehať verejnou vyhláškou 

a máme si to „odsledovať“. Taktiež nevieme z akého dôvodu stavebný úrad zisťoval 

skutočnosť, či predmetné rozhodnutie bolo doručené našej právnej zástupkyni, keď ju 

telefonicky kontaktoval dňa 08.11.2021.  

 

Ministerstvo k danej námietke odvolateľov uvádza, že všetky písomnosti sa v konaní doručovali 

formou verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Doručovanie písomnosti do vlastných rúk 

odvolateľov bolo zo strany špeciálneho stavebného úradu vykonané iba podporne a to na základe 

písomnej žiadosti odvolateľov zo dňa 11.06.2021, ktorá bola doručená špeciálnemu stavebnému 
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úradu dňa 25.06.2021 a uvedená v „Námietkach, pripomienkach k oznámeniu o začatí stavebného 

konania“. Odvolatelia v tejto požiadavke výslovne uviedli, že žiadajú doručenie písomnosti 

v predmetnom stavebnom konaní „k ich rukám“ alebo „k rukám právnej zástupkyne“. Takéto 

doručenie nevyvoláva právne účinky, a bolo na fakultatívnom zvážení špeciálneho stavebného úradu, 

či požiadavke odvolateľov vyhovie a komu písomnosť doručia.  

 

Na základe uvedeného považuje ministerstvo vznesenú námietku zo strany odvolateľov za 

neopodstatnenú. 

 

Vychádzajúc zo všetkých dejových súvislosti a z obsahu podaného odvolania zo strany 

odvolateľov bolo ministerstvu dostatočným spôsobom preukázané, že špeciálny stavebný úrad 

neporušil procesné práva účastníkov, dostatočne zistil skutkový stav, rešpektoval podmienky 

dotknutých orgánov, na základe čoho vydal toto napadnuté rozhodnutie. Na základe uvedeného 

nemohlo byť vyhovené odvolateľom a preto ministerstvo rozhodlo tak, ako je to uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e  

 

Podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa 

nemožno ďalej odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa Správneho súdneho 

poriadku. 

 

 

 

 

 

 

Peter Varga, MBA, MSc. 

           generálny riaditeľ sekcie 

  cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

 

 

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:  

 

1. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť 

oznámením priamo dotknuté 

 

Na vedomie: 

 

1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

2. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice 

3. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 

01 Prešov - so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené 

4. Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov - so žiadosťou o zverejnenie tohto 

rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má 

zriadené 
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5. Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves - so žiadosťou o zverejnenie 

tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho 

má zriadené 

6. Obec Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 42/18, 082 22 Šarišské Michaľany - so žiadosťou 

o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovom 

sídle, ak ho má zriadené 
7. JUDr. Zuzana Karaffová, advokátska kancelária, Námestie slobody 50, 083 01 Sabinov 
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