OKRESNÝ
ÚRAD

PREŠOV

odbor výstavby a bytovej politiky

Číslo: OU-PO-OVBP2-2022/31402/98761 /ŠSS-KM

VEREJNÁ

Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov
V Prešove 09.08 .2022

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej
správy, ako orgán štátnej správy, príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 4 ods. 1
písm. b) zákona Č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe odvolania podaného
Adamom Hendrichovským, bytom Kostolná 634/58, 082 56 Pečovská Nová Ves, (ďalej len
"odvolatel"'), preskúmal rozhodnutie obce Pečovská Nová Ves Č. 115/2022-30/Mp-03 zo dňa
12.04.2022 a rozhodol takto:
Podľa § 59 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, z a mie t a odvolanie a rozhodnutie obce Pečovská Nová Ves
Č. 1 15/2022-30/Mp-03 zo dňa 12.04.2022 pot vrd z uje.

Odôvodnenie

Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad"),
v konaní o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 ods. l písm. b) v spojení s § 88a ods. 1
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov vydala dňa 12.04.2022 rozhodnutie Č. 115/2022-30/Mp-03, ktorým
podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona stavebníkovi - spoločnosti TRADE M s.r.o ., so sídlom
Južná 615/ 15,08256 Pečovská Nová Ves, IČO: 52158764, (ďalej len " stavebník") dodatočne
povolila vykonané stavebné práce na rozostavanej stavbe: "Prestavba Rodinného domu" na
pozemkoch parc. KN C Č. 818/2, 819 (KN E 217/4) v katastrálnom území Pečovská Nová Ves
a pre jej dokončenie určila podmienky.
Proti tomuto rozhodnutiu podalodvolateľ v zákonom stanovenej lehote, podľa § 54
ods. I, 2 správneho poriadku odvolanie, v ktorom žiada, aby odvolací orgán považoval všetky

ním uvádzané skutočnosti za odvolacie dôvody a aby sa s nimi v celom rozsahu zaoberal.
Cituje časť z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, kde stavebný úrad odôvodnil
zamietnutie námietky podanej v konaní účastníkom konania L. Hallayom s tým, že uviedol,
že vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2
m, ktorú určuje ustanovenie § 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 532/2002 Z. Z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov (ďalej
len "vyhláška č. 532/2002 Z. z."). V súvislosti S tým poukazuje na odôvodnenie zamietnutia
jeho námietky podanej v konaní, ktorú stavebný úrad odôvodnil tým, že uskutočnením
predmetnej stavby nedôjde k zmene pomerov v danej lokalite, že sa jedná o pôvodné rodinné
domy, postavené pred rokom 1950, ktoré spolu so susedným rodinným domom odvolateľa sú
postavené vedľa seba na hranici pozemku a sú zastrešené jednou spoločnou strechou, majú
spoločný podkrovný priestor a že prestavbou rodinného domu podľa predloženej PD nedôjde
k zmene účelu využitia stavby, ani zmene výšky stavby, nakoľko hrebeň strechy je spoločný.
Odvolateľ s týmto odôvodnením zamietnutia námietok nesúhlasí a uvádza, že k zmene
pomerov v danej lokalite už došlo, keďže stavba menila svoju dispozíciu, bola rozšírená
a posunutá o nové základy. Uvádza, že stavba na hranici pozemku určite nie je a že došlo aj k
zmene výšky stavby, pretože novovzniknutá stavba je vyššia ako stavba pôvodná. Týmto
v odvolaní poukazuje na to, že stavebný úrad neuvádza skutočnosť, že sa nejedná o prestavbu,
ale podľa neho o vybudovanie novej stavby.
Žiada o opätovné preskúmanie tohto rozhodnutia a o potvrdenie jeho pripomienok
podaných v konaní, v ktorých žiada o odstránenie stavby z dôvodu, že sa nejedná o prestavbu
ale o vybudovanie novostavby a že nie sú dodržané požadované rozostupy novej stavby od
hranice susedného pozemku.
Stavebný úrad v súlade s § 56 správneho poriadku oznámením č. 115/2022-30/Mp-04
zo dňa 03.05.2022 upovedomil ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania
a vyzval ich, aby sa k nemu v lehote troch dní od doručenia vyjadrili.
V lehote stanovenej stavebným úradom sa k podanému odvolaniu nevyjadril žiaden
z účastníkov konania.
Vzhľadom

k tomu, že stavebný úrad o odvolaní nerozhodol sám, predložil ho spolu
so spisovým materiálom a svojim stanoviskom Okresnému úradu Prešov, odboru výstavby
a bytovej politiky podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku.
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej
správy, ako príslušný odvolací orgán (ďalej aj ako "odvolací orgán"), preskúmal v súlade
s § 59 ods. I správneho poriadku odvolaním napadnuté rozhodnutie a spisový materiál
týkajúci sa veci v celom rozsahu, porovnal jeho výrok aj odôvodnenie so všeobecne
záväznými a v tejto veci aplikovateľnými právnymi predpismi, najmä s príslušnými
ustanoveniami stavebného zákona a správneho poriadku a zistil nasledovné:
Orgán štátneho stavebného dohľadu na základe podnetu podaného Ladislavom
Hallayom, bytom Hlavná 76, 082 56 Pečovská Nová Ves vykonal
dňa 07.12.2021
povereným zamestnancom stavebného úradu štátny stavebný dohl'ad (d'alej len "ŠSD")
podľa § 98 a nasl. stavebného zákona za účelom zistenia skutkového stavu vo veci
nepovolenej stavebnej činnosti na pozemkoch parc. KN C č. 81812, 819 (KN E č. 217/4), k. ú.
Pečovská Nová Ves.
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Na základe výzvy orgánu ŠSD stavebník podal na stavebnom úrade žiadosť
o dodatočné povolenie predmetnej stavby diía 15 .02.2022. Spolu so žiadosťou predlož il
projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou, súčasťou ktorej je
architektonicko-stavebné riešenie, statické posúdenie vypracované oprávnenou osobou,
správu projektového hodnotenia a projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracovaný
špecialistom požiarnej ochrany.
Stavebný úrad na základe výsledkov ŠSD, ktoré mu boli orgánom ŠSD oznámené
§ 102 ods. 5 stavebného zákona začal z vlastného podnetu konanie o odstránení, resp. o
dodatočnom povolení predmetnej stavby podl'a § 88 ods. l písm . b) a § 88a stavebného
zákona z dôvodu, že stavebník na uvedených pozemkoch začal stavbu uskutočňovať bez
stavebného povolenia.
Stavebný úrad v súlade s § 88a ods. l stavebného zákona a § 61 ods. I stavebného
zákona oznámením č. 115/2022-30/Mp-02 zo dňa 22.02 .2022 oznámil účastníkom konania
a dotknutým orgánom konanie o odstránení, resp. o dodatočnom povolení predmetnej stavby
a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 22.03.2022.
Stavebný úrad zároveň v zmysle s § 61 ods. l stavebného zákona upozornil účastníkov
konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr na
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Rovnakú lehotu na oznámenie svojich
stanovísk stavebný úrad stanovil aj dotknutým orgánom s tým, že ak niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť mu lehoty na
vyjadrenie predlží pred jej uplynutím.
Stavebný úrad zároveň upozornil účastníkov konania na možnosť nahliadnuť do
podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade a na to, že ak sa niektorý z účastníkov nechá
zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
podľa

Z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania konaného dňa 22.03 .2022 bola
pracovníkom stavebného úradu spísaná zápisnica, v ktorej uviedol predmet konania, popísal
stupeň rozostavanosti predmetnej stavby a tiež, že rodinný dom bude naďalej slúžiť výhradne
na bývanie a že bude obsahovať dve bytové jednotky.
Účastník konania Ladislav Hallay, bytom Hlavná 76, 082 56 Pečovská Nová Ves
vzniesol v konaní námietky, ktoré doručil stavebnému úradu dňa 22.03.2022. Namieta strešné
okná (vikiere), ktoré v zmysle PD smerujú na jeho pozemok parc. KN C č. 816, k. Ú.
Pečovská Nová Ves, tiež nesúhlasí s oknami smerujúcimi na pozemok parc. KN C č . 817, k.
Ú. Pečovská Nová Ves, ktoré podl'a neho ohrozujú súkromie na jeho pozemku . Ďalšia jeho
námietka sa týka výšky plota a jeho kvality na pozemku parc. KN C č. 816, k. Ú. Pečovská
Nová Ves, žiada o nápravu a vytvorenie ochrannej mriežky na plote.
Odvolatel', ako účastník konania, dňa 22.03.2022 doručil stavebnému úradu písomné
námietky, v ktorých namieta nedodržanie vzdialenosti medzi stavbou a hranicou pozemku,
uvádza, že podľa stavebníka sa jedná o prestavbu rodinného domu, s čím rozhodne nesúhlasí,
považuje predmetnú stavbu za novostavbu . Uvádza, že nie sú dodržané základné rozostupy
od hranice pozemku a že sa tým znižuje hodnota jeho pozemku.
Odvolateľ, ako účastník konania, predložil stavebnému úradu splnomocnenie zo dňa
10.03.2022, ktorým odvolateľ splnomocnil Matúša Hendrichovského, bytom Kostolná
634/58, 082 56 Pečovská Nová Ves na jeho zastupovanie v stavebnom konaní č. 115/202230/Mp-02.
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Ku konaniu sa vyjadrili tieto dotknuté orgány svoJim vyjadrením , záväzným
stanoviskom:
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrením č. OU-SB-OSZP-2022/001396-002 zo
dňa 08.04.2022; Východoslovenská vodárenskú spoločnosť, a. s., závod Prešov vyjadrením
k projektovej dokumentácii č. 5827/2022/0 zo dňa 21.01.2022; SPP-distribúcia a.s.
vyjadrením č. TDINS/0029/2022Na zo dňa 17.01.2022; Východoslovenská distribučná, a.s.
vyjadrením č. 661/2022 zo dňa 13.01.2022; Slovak Telekom, a.s. vyjadrením č. 6612201095
zo dňa 13.01.2022 a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, ako
orgán štátneho požiarneho dozoru stanoviskom Č . ORHZ-PO 1-2022/001156-005 zo dňa
28.03.2022.
Stavebný úrad dňa 12.04.2022 vydal rozhodnutie č. 115/2022-30/Mp-03, ktorým
v konaní o odstránení, resp. o dodatočnom povolení predmetnej stavby podľa § 88 ods. I
písm. b) v spojení s § 88a stavebného zákona pre stavebníka podľa § 88a ods. 4 stavebného
zákona dodatočne povolil vykonané stavebné práce na stavbe: "Prestavba Rodinného domu"
na pozemkoch parc. KN C č. 818/2, 819 (KN E 217/4), k. ú. Pečovská Nová Ves a pre jej
dokončenie určil podmienky s odôvodnením, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním
nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a že nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu
dodatočného povolenia uvedenej stavby. Ďalej, že predložená projektová dokumentácia
vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým
požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa
ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a že dodatočne povolená stavba je v súlade so
schváleným územným plánom obce Pečovská Nová Ves a v súlade s funkčným využitím
územia podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie.
Odvolací orgán po preskúmaní napadnutého rozhodnutia na podklade stavebným
úradom predloženého spisového materiálu v danej veci a k postupu stavebného úradu
uvádza:
Podľa § 88a ods. I stavebného zákona, ak stavebný úrad zistí, že stavba bola
postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu
konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné
povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi
a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez
právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad
stavby s verejnými zázljmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov
predložených v stavebnom konaní.
Podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona, v rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby
stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie
stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby.
Podľa § 88a ods. 7 stavebného zákona, na konanie o dodatočnom povolení stavby sa
primerane vzl'ahujú ustanovenia § 58 až 66.
Podľa § 61 ods. I stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatie stavebného
konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie
spojené s miestnym zistovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatnil'
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky
a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní

Strana 4/8

územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7
dní odo dňa, keďje žiadost' o stavebné povolenie úplná.
Podľa § 66 ods. I stavebného zákona, v stavebnom povolení určí stavebný úrad
záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov
konania. Stave b n)í úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov
spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnost' stavby, dodržanie všeobecných
technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisova technických noriem
a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo
obmedzenie negatívnych účinkov stavby ajej užívania na životné prostredie.
Konanie o dodatočnom povolení stavby upravuje § 88a stavebného zákona. Účelom
konania o dodatočnom povolení stavby je dodatočné zhojenie závažnej vady, ktorou je
prvotné vedomé ignorovanie zákona zo strany stavebníka, pod podmienkou preukázania
skutočností, že ďalšia existencia nepovolenej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,
pričom dôkazné bremeno je na vlastníkovi stavby, teda predpokladom úspešnosti stavebníka
v konaní o dodatočnom povolení stavby v zmysle citovaného ustanovenia § 88a ods. l
stavebného zákona je preukázanie skutočnosti, že dodatočné povolenie nie je v rozpore
s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a súvisiacimi právnymi predpismi.
V zmysle ustanovenia § 88a ods. 7 stavebného zákona na konanie o dodatočnom povolení
stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až 66.
Úprava v § 88a platí vo väzbe na § 88 ods. I písm. b) a určuje procesnoprávny postup
stavebného úradu a povinnosti vlastníka stavby, ktorý je v konaní povinný preukázať, že jej
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami. Dodatočne môže stavebný úrad
stavbu alebo jej časť povoliť len ak sa v konaní preukáže, že jej ďalšia existencia nie je
v rozpore s verejnými záujmami a že je v súlade s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou. Verejným záujmom sa v tejto súvislosti rozumejú záujmy chránené
osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami, záväznými časťami
slovenských technických noriem a pod. Posúdenie súladu s nimi vykonáva stavebný úrad ako
príslušný prvostupňový orgán štátnej správy. Musí posúdiť najmä súlad s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou. Rozsah požadovaných dokladov nie je taxatívne
vymedzený, stavebný úrad ich určí podľa toho o aký druh stavby ide a na aký účel sa má
stavba užívať, teda rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny
orgán s ohľadom na charakter konkrétnej stavby.
Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že stavebný úrad na základe zistení
z výkonu ŠSD začal konanie o dodatočnom povolení predmetnej stavby podl'a § 88a
stavebného zákona z vlastného podnetu a že stavebník podal žiadosť o vydanie dodatočného
stavebného povolenia pre stavbu "Prestavba Rodinného domu" podľa projektovej
dokumentácie, ktorú predložil spolu so žiadosťou a ďalšími podkladmi rozhodnutia.
Ustanovenie § 61 stavebného zákona je čisto procesným ustanovením, ktoré upravuje
postup stavebného úradu v štádiu od začatia stavebného konania do ústneho pojednávania
spravidla spojeného s miestnou obhliadkou stavby. Odsek I uvedeného ustanovenia zakotvuje
povinnosť stavebného úradu vždy oznámiť začatie stavebného konania všetkým známym
účastníkom konania a dať im možnosť využiť svoje procesné právo vyjadriť svoje
pripomienky a námietky k povoľovanej stavbe. V danom prípade stavebný úrad oznámil
začatie konania o dodatočnom povolení predmetnej stavby účastníkom konania a dotknutým
úradom oznámením č. 115/2022-30/Mp-02 zo dňa 22.02.2022 podľa § 61 ods. I stavebného
zákona, ktoré bolo riadne doručené formou verejnej vyhlášky a v ktorom stavebný úrad
upozornil účastníkov konania na možnosť nahliadnutia do podkladov rozhodnutia na
stavebnom úrade a na možnosť vznášať námietky a pripomienky, ktorú odvolateľ, ako
účastník konania využil.
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V konaní o dodatočnom povolení predmetnej stavby stavebný úrad preskúmal súlad
tejto stavby s platným územným plánom obce Pečovská Nová Ves, zároveň preskúmal, či
predložená dokumentácia zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu
ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, zabezpečil si všetky potrebné podklady
a následne vydal rozhodnutie, ktorým túto stavbu dodatočne povolil, vo výroku napadnutého
rozhodnutia opísal vykonané stavebné práce a v zmysle ustanovenia § 66 ods. I stavebného
zákona pre dokončenie stavby určil podmienky. Rovnako v zmysle uvedeného ustanovenia vo
výroku napadnutého rozhodnutia stavebný úrad rozhodol o námietkach účastníkov konania
vznesených v konaní, s ktorými sa podľa ich opodstatnenosti vysporiadal a ktoré
v odôvodnení riadne odôvodnil, s čím sa odvolací orgán stotožňuje.
Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad zabezpeči stanoviská dotknutých
orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastnikov konania a ich námietky.
Podľa § 140a ods. I písm. a) stavebného zákona, dotknutým orgánom podľa tohto
zákona je orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené
v § 126 ods. 1, ak konanie podl'a osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je
súčasťou konania podl'a tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s nim súvisi.
Vplyv navrhovanej stavby na okolitú zástavbu sa z objektívneho hľadiska posudzuje
na základe vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní. Dotknuté
orgány sú spolupracujúce orgány verejnej správy špecializujúce sa na oblasť, ktorá je už
mimo rámca pôsobnosti stavebného úradu a iba z ich odôvodnení je zrejmé, či a ako bol
preskúmaný dotknutý verejný záujem ( § 126 ods. 1 stavebného zákona ). Obsah záväzného
stanoviska je pre správny orgán príslušný na konanie a vydanie rozhodnutia podľa stavebného
zákona záväzný, je povinný ho rešpektovať, vychádzať z neho a bez jeho zosúladenia s inými
záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.
V zmysle § 62 ods. 3 stavebného zákona je povinnosťou stavebného úradu v konaní
zabezpečiť stanoviská dotknutých orgánov, ich koordinácia a zosúladenie a na ich podklade
vydať meritórne rozhodnutie v danej veci. Pri vymedzení dotknutých orgánov stavebný úrad
musí postupovať individuálne, musí posúdiť ich kompetencie podľa hmotnoprávnych
predpisov a ostatných zákonov v nadväznosti na ustanovenie § 126 stavebného zákona, ktoré
sa týka ochrany zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov podľa toho, o aký
druh stavby ide, na aký účel sa má stavba užívať, ktoré záujmy budú stavbou dotknuté, kde je
stavba umiestnená, či sú v predmetnom území vyhlásené ochranné pásma, a pod.
Odvolací orgán uvádza, všetky stavebníkom predložené záväzné stanoviská
a vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné, podmienky z nich plynúce
zapracoval stavebný úrad v rozhodnutí do podmienok pre dokončenie rozostavanej stavby
a zo všetkých vyplýva, že z hľadiska nimi sledovaných a chránených záujmov navrhovanú
zmenu stavby je možné povoliť. Stavebný úrad v predmetnom územnom konaní posúdil
a náležite preveril všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie, zaobstaral si potrebné
podklady pre rozhodnutie vo veci tak, ako mu to ukladá správny poriadok v § 32 ods. 1 a § 62
ods. 3 stavebného zákona, preskúmal predloženú žiadosť v zmysle ustanovenia § 62
stavebného zákona a vydal rozhodnutie, ktorým rozhodol o dodatočnom povolení predmetnej
stavby na dotknutých pozemkoch parc. KN C č. 81812, 819 (KN E 217/4) vk. ú. Pečovská
Nová Ves, čím postupoval v intenciách ustanovení stavebného zákona na danú vec sa
vzťahujúcich.

K odvolacím námietkam, najma ze nejde o prestavbu, ale podľa odvolateľa o
vybudovanie novej stavby odvolací orgán uvádza, že rozhodnutie o dodatočnom stavebnom
povolení je konštitutívne rozhodnutie, ktorým sa samotný právny stav zakladá, keďže sa
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v ňom určujú podmienky prípustnosti stavby, ktorá síce bola už z časti realizovaná, avšak bez
stavebného povolenia. Samotné meritórne rozhodnutie teda už zakladá stavebníkovi
povinnosť vlastne len stavbu dokončiť za podmienok v ňom uvedených. Určovaním
podmienok pri dodatočnom povolení stavby stavebný úrad reaguje na faktický stav
nepovolenej stavby s cieľom uviesť stavbu do súladu so stavebnými predpismi a so záujmami
chránenými stavebným zákonom. Ide o dodatočné opatrenia, ktoré stavebník musí strpieť,
keďže zavinil stav, že stavba je v rozpore so stavebnými právnymi predpismi.
Z charakteristiky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby vyplýva, že ide o rozhodnutie,
ktoré dodatočne legalizuje už postavenú stavbu a v konaní o vydanie dodatočného povolenia
stavby stavebný úrad skúma, či začatím stavby bol alebo nebol ohrozený verejný záujem, teda
zákonodarca týmto umožnil zhojiť konkrétny nelegálny stav, ktorého sa stavebník dopustil,
bez ohľadu na to či nepovolenú stavebnú činnosť nazveme prestavbou alebo novostavbou.
Zároveň odvolací orgán uvádza, že vodvolacom konaní nezistil porušenie
§ 6
vyhlášky Č. 532/2002 Z. z., teda dodatočným povolením predmetnej stavby nedôjde k zásahu
do práva právom chránených záujmov odvolatel'a, užívanie pozemkoch parc. KN C Č . 820
a 821, k. Ú. Pečovská Nová Ves, ktorých je odvolatel' vlastníkom nebude nijako obmedzené,
odvolateľ aj naďalej bude môcť využívať tieto pozemky na účel, ktorý je uvedený na liste
vlastníctva Č. 1246, k. Ú. Pečovská Nová Ves, vzhl'adom k tomu, že pomery v území sa
nezmenia nad mieru prípustnú, keďže v danom prípade predmetom konania je dodatočne
povoľovaná prestavba existujúceho rodinného domu.
Podľa § 140 stavebného zákona, ak nie je výslovne ustanovené inak, vz!'ahzljú sa na
konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

Podl'a § 46 správneho poriadku, rozhodnutie musí by!' v súlade so zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho vyda!' orgán na to príslušný, musí vychádza!' zo spoľahlivo
zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
Podľa § 47 ods. I správneho poriadku, rozhodnutie musí obsahovať výrok,
odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade) . Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým
účastnikom konania vyhovzlje v plnom rozsahu.
Týmto sa ustanovujú požiadavky pre riadne vydanie rozhodnutia v správnom konaní,
ktoré v danom prípade stavebný úrad dodržal. Napadnuté rozhodnutie je vydané v súlade so
zákonom a obsahuje všetky predpísané náležitosti tak, ako to ukladá § 47 správneho
poriadku.
Odvolací orgán k postupu stavebného úradu uvádza, že stavebný úrad konal
v intenciách ustanovení § 88a vo väzbe na § 88 ods. I písm. b) stavebného zákona, úprava
ktorých určuje procesnoprávny postup stavebného úradu a povinnosti vlastníka stavby, ktorý
ju uskutočňuje bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Stavebný úrad postupoval
zákonným spôsobom, pre svoje rozhodnutie si zadovážili dostatok skutkových podkladov
a zistený skutkový stav náležite vyhodnotil a svoje rozhodnutie aj riadne odôvodnil.
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej
správy, ako odvolací orgán v zmysle § 59 ods. I správneho poriadku preskúmal
napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, v napadnutom rozhodnutí, ani v konaní, ktoré mu
predchádzalo nezistil také nedostatky, pre ktoré by sa rozhodnutie muselo považovať za
nesprávne a muselo byť preto zmenené alebo zrušené.
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Vychádzajúc z uvedeného bolo potrebné
tohto rozhodnutia.

rozhodnúť

tak, ako je uvedené vo výroku

Poučenie:

Toto rozhodnutie je v zmysle § 59 ods. 4 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
k one č n é a nie je možné proti nemu podať odvolanie. Rozhodnutie je preskúmateľné
súdom.

Ing. Andrea Marcinková
vedúca odboru

Toto rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade
s § 26 zákona o správnom konaní vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného
úradu Prešov a zároveň bude zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli
a webovom sídle Okresného úradu Prešov. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Rozhodnutie sa súčasne zverejní na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves a najej webovom
sídle.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru
výstavby a bytovej politiky, oddelenia štátnej stavebnej správy Č. OU-PO-OVBP22022/31402/98761/ŠSS-KM zo dňa 09.08.2022.
Vyvesené

dňa:

.. ....... J.~.:.Q~~J~?~

Pečiatka, podpis:

cmf.esFl'YÝ~ä(.f·1 Pr'e'~ b'V" .

Od~bťlvýstavbl" abyt6i}eľp.8Iiirkýy

J{It; II

/I/t ~_ (j
,

.... .

Zvesené

dňa:

................ ... ..... .... ..

Pečiatka, podpis:

N~1t'!H:'!S'ti~q·rll~mt3~1
o@t1Cb1J1PFi!š8{(V
- 2:~

-

Na vedomie (bez právnych úéinkov v zmysle dátumu doručenia)
Ol . TRADE M s.r.o., Južná 615/15, 08256 Pečovská Nová Ves
02. Ladislav Hallay, Hlavná 76, 08256 Pečovská Nová Ves
03. Adam Hendrichovský, Kostolná 634/58,08256 Pečovská Nová Ves
04. RAMESEUM SK, s.r.o., Jabloňová 475/15, 08256 Pečovská Nová Ves
05. Mgr. Miroslav Kovalík, 1. Cirbusovej 2162/48, 083 OI Sabinov
06. VVS, a.s., Kúpeľná 3, 080 OI Prešov
07. Východoslovenská distribučná, a.s. , Mlynská 31, 04291 Košice
08. SPP - Distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
09. Slovak Telekom, a. s. , Poštová 18, 04001 Košice
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01
Prešov
11. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, ŠVS, Nám . Slobody
85, 083 O1 Sabinov
12. Obec Pečovská Nová Ves, stavebný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves - po
nadobudnutí právoplatnosti spolu so spisovým materiálom
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Osvedčovacia

doložka

Osvedčujem,

že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a § 35 ods. 1 písm . a) zákona
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnen í niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii .
č.
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