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ROZHODNUTIE
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej
správy, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona Č. 7111967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisova § 4 ods. l 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 M
B
,
(ďalej len "odvolateľka··), preskúmal rozhodnutie mesta
Prešov č. SÚ/1153112019-5f/20l zo dňa 03.02.2020 a rozhodol takto:
Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 7111967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov men í rozhodnutie mesta Prešov SÚ/l 1531120 19-5f/20l zo dňa
03.02.2020 takto:
Vo výroku rozhodnutia za text:
. Stavba "Hrubé terénne úpravy Prešov - UL Jána Pavla" sa bude realizovať tak ako je
zakreslená v situačnom výkrese vypracovanom OS/2019 Ing. Kristián Smutný autorizovaný
stavebný inžinier. "
sa vkladá text:
" V súlade s § 39b ods. 4 stavebného zákona. od povolenia terénnych úprav podľa § 71
stavebného zákona sa upúšťa. "
Vostatnom výrok rozhodnutia č. SÚ/11531/2019-Sf/201 zo dňa 03.02.2020 ostáva v platnosti.
Odôvodnenie
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad, vydalo dňa 03.02.2020 podľa
§ 39 a § 39b stavebného zákona rozhodnutie č. SÚ/l 1531/2019-Sf/201 o využití územia stavby:
"Hrubé terénne úpravy Prešov - Ul. Jána Pavla", na pozemkoch parc. KN-C č. 6558/2, 6558/3,
6558/4, 6558/5, 6558/6, 6558/7, 6558/8, 6558/9, 6558/10, 6558/11, 6558/12, 6558/15 vk. ú.
Prešov, pre navrhovateľa MS-BAU Development, a.s., Budovateľská 48,080 O 1 Prešov.
Proti uvedenému rozhodnutiu podala v zákonom stanovenej lehote v zmysle § 54 ods. 1,2
zákona Č. 7111967 Zb. o správnom konaní odvolanie odvolateľka, ktorého dôvody sfonnulovala
do 7 bodov s nasledovným obsahom:
l. Mesto Prešov vydalo listom oOaŽP Č. 117085/2018/8s zo dňa 11.06.2018 súhlasné
stanovisko k povrchovej úprave bez splnenia zákonných povinnosti (žiadne právoplatné

2.

3.

4.

5.

rozhodnutie mesta Prešov v súlade s § 97 ods. I písm. s) zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
s podmienkami vo veci nebolo vydané. Mesto nezohľadnilo pri vydávaní súhlasu ustanovenie
§ 97 ods. 19 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, podľa ktorého, ak navrhovaný spôsob
nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo so záväzno u časťou programu kraja, súhlas
podľa odseku I sa neudelí alebo sa platnosť súhlasu podľa odseku 18 nepredlži.
Okresný úrad Prešov vydal súhlas na uloženie odpadu rozhodnutím číslo OU-PO-OSZP220 18/02641 110 SILT zo dňa 15.06.2018, v ktorom sa okrem iného odvoláva na súhlas mesta
Prešov. Podľa jej názoru bolo toto rozhodnutie vydané expresne rýchlo, t.j. v lehote II dní od
podania žiadosti, pričom žiadosť nebola kompletná, ale expresne riešená a bez akejkoľvek
projektovej dokumentácie. Uvádza, že územie je rovinaté, nie je určené na uloženie odpadu a
nie sú tam také nerovnosti, ktoré by vyžadovali neúmerné navyšovanie terénu. Nie je jej
zrejmé, na základe čoho uviedli v oznámení o začatí konania, že geodetický bod je O maje
potrebné ho upraviť o 1,5 m, keď nemali v konaní žiadne geodetické merania ani projektovú
dokumentáciu a že na základe čoho okresný úrad upustil od ústneho pojednávania. Poukazuje
na to, že mesto Prešov pri vydaní súhlasu nedostatočne preverilo dopad na danú lokalitu, ako
aj okolité územie pri uložení odpadu v objeme 37500 m3 odpadu. Neprebehlo stavebné
konanie, ani iné podobné konanie, aké našla v iných mestách pri takomto rozsahu uloženia
odpadu a terénnych úprav, pričom pozemky sú v extraviláne mesta a v povodňovej zóne, kde
sú už existujúce stavby na bývanie.
Dňa 18.04.2019 jej bolo vedúcim stavebného úradu na základe ňou podanej žiadosti
oznámené, že v súvislosti s navážaním odpadu nebolo vydané žiadne stavebné povolenie, ale
že šetrením zistil, že Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP vydal súhlas na
využi vanie odpadu na povrchovú úpravu terénu.
Dňa 25.4.2019 spolu s manželom [ng.
M
B
požiadali o vykonanie štátneho stavebného dohľadu v tomto území
(zahŕňalo to uloženie odpadu na parcelách vo vlastníctve MS-SAU Development, a.s, ako aj
na susedných parcelách, kde sa bez súhlasu vyvážal odpad). Mesto Prešov nevykonalo na
základe ich žiadosti štátny stavebný dohl'ad, ale začalo sa konanie o dodatočnom povolení
terénnych úprav. Napriek tomu, že žiadali byť účastníkmi všetkých konaní v predmetnej veci,
mesto Prešov začalo konanie verejnou vyhláškou, pričom ich neupovedomilo o konaní.
Dňa 9.9.2019 o 9.00 hod. sa zúčastnila ústneho pojednávania o dodatočnom povolení
terénnych úprav (začatého na základe § 88a stav. zákona), o ktoré požiadala dodatočne firma
MS-SA U Development, a.s., kde vzniesla námietky spolu s p. D
. Nesúhlasí s časťou
textu v rozhodnutí, v ktorom je uvedené, že počas ústneho pojednávania stavebný úrad
upozornil stavebníka na skutočnosť, že už zrealizované terénne úpravy nie je možné riešiť
formou dodatočného povolenia stavby a že predmetná žiadosť bola považovaná za žiadosť
o využití územia - terénnych úprav, nakoľko to nebolo na ústnom pojednávaní ani spomenuté.
Podľa nej sa hovorilo Len o dodatočnom povolení terénnych úprav a pokladá toto tvrdenie
v rozhodnutí za nepravdivé, pričom to vie preukázať aj potvrdením svedka, ktorý bol na
ústnom pojednávaní prítomný.
V zmysle § 26 ods. l zákona 71/1967 Zb. správneho poriadku, doručenie verejnou vyhláškou
sa použije v prípade, ak účastníci konania nie sú známi. Napriek tomu, že bola známou
účastníčkou konania, námietku vzniesla dňa 09.09.2019, nebolo jej doručené oznámenie
o doplnení podkladov rozhodnutia, ani samotné rozhodnutie. Ďalej nesúhlasí s tvrdením
v rozhodnutí, že stavebný úrad jej námietke vyhovel. Žiadala o stanovisko, aby správca
kanalizačného systému potvrdil, ako toto navýšenie terénu a budúca výstavba ovplyvní
existujúcu zástavbu na ulici Pod Kamennou baňou, nakoľko už niekoľko rokov sú odtokové
pomery na ulici Jána Pavla II v havarijnom stave, pri každom prudkom, či dlhšom daždi
kanalizácia neodteká a nedá sa daným územím pešo prechádzať. Zároveň sa v rozhodnutí
uvádza, že žiadate!' doručil stavebnému úradu vyjadrenie VVS, a.s. zo dňa 14.06.2019.
Poukazuje na to, že na jej pripomienku vznesenú 09.09.2019 nemohla byť odpoveď daná
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spätne 14.06.2019. Podľa jej názoru, postup stavebného úradu, ktorým dal možnosť vyjadriť
sa k doplneným podkladom v zmysle § 33 ods. 2 stavebného zákona nie je správny, nakoľko
§ 26, ods. l správneho poriadku pojednáva o tom, že doručenie verejnou vyhláškou sa použije
v prípade, ak účastníci konania nie sú známi.
6. Vzhľadom na § 32 ods. l stavebného zákona, podľa ktorého správny orgán je povinný zistiť

presne a úplne skutočný stav veci, uvádza, že celé konanie od začiatku je nezákonné, lebo
bolo začaté namiesto štátneho stavebného dohl'adu formou konania o dodatočnom povolení
stavby v zmysle § 88a stavebného zákona, pričom súhlas o využití územia nie je možné začať
na základe nezákonného skutkového stavu.
7. Účastník konania p. J. D
si žiadal ku konaniu súhlas na vyňatie z pozemkového fondu,
keďže ide o ornú pôdu, pričom pozemkový úrad sa vyjadril na základe projektovej
dokumentácie a nie na základe skutkového stavu. Je presvedčená o tom, že medzi
projektovou dokumentáciou a skutočným stavom zhmutia ornice je rozpor, nakol'ko od ulice
Bulharská nie je žiaden val ornice, firma ju neudržiavala, ako uvádzajú v súhlase, ale sú na
nej náletové buriny vo výške viac ako 1m.
V odvolaní ďalej uvádza, že v ďalšom konaní si vyhradzuje právo na akékol'vek ďalšie
dôkazné tvrdenia alebo prípadnom súdnom konaní. Zároveň žiada, aby akékol'vek ďalšie
konanie a komunikácia v tejto veci jej boli doručované prostredníctvom zaručenej elektronickej
komunikácie.
Navrhuje, aby mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad aj v rámci ochrany životného
prostredia hájil záujmy obyvatel'ov, vlastníkov dotknutého územia a nie záujmy developerov a
preto žiada, aby mesto Prešov: l. zrušilo v rámci autoremedúry rozhodnutie, 2. vykonalo štátny
stavebný dohľad, 3. uložilo povinnosť firme MS-BAU Development, a.s. odstrániť nezákonne
navezený a uložený odpad a uložilo mu pokutu podľa rozsahu a spôsobu porušenia zákona za
takto nezákonne uložený odpad (pritom poukazuje, že firma MS-BAU Development, a.s. nemá
oprávnenie na nakladanie s odpadom), 4. postúpilo toto nezákonné uloženie odpadu enviro
polícii, ktorá prešetrí vydanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov o súhlase na využívanie
odpadu na povrchovú úpravu terénu Č. OU-POOSZP2-20 18/02641110S/LT, 5. prešetrilo pôvod
odpadu, keďže údajne ide aj o odpad pri výstavbe oe Forum a ako bola uložená povinnosť
stavebníkovi nakladať z výkopovou zeminou/odpadom z oe Forum.
Zároveň odvolateľka upozorňuje stavebný úrad mesta Prešov, že v súčasnej dobe
prebieha posudzovanie vplyvov ElA pre zámer vybudovania bytového komplexu v uvedenej
lokalite firmou EKOFLAT s.r.o., kde v predloženom zámere sú uvedené nepravdivé údaje. Preto
upozorňuje stavebný úrad, aby nevydal žiadne záväzné rozhodnutie až do ukončenía tohto
konania o odvolaní.
Stavebný úrad v súlade s § 56 správneho poriadku upovedomil účastníkov konania
o podanom odvolaní a určil im lehotu na vyjadrenie do 7 dní odo dňa doručenia upovedomenia.
K odvolaniu sa vyjadril navrhovatel' MS-BAU Development, a.s., so sídlom Budovatel'ská
48, 080 O l Prešov, listom zo dňa 14.04.2020, v ktorom uvádza, že pozemky vlastní od roku
2008 a že do ich reálneho využitia v zmysle územného plánu dovolil ich bezodplatné užívanie na
poľnohospodárske účely, aby boli zároveň čo najlepšie udržiavané. Budúce zámery využitia
pozemkov niekoľkokrát v minulosti komunikoval s mestom Prešov.
Ďalej uvádza, že pozemky boli na základe územného plánu zaradené do zóny
povodňového nebezpečenstva s možnosťou čiastočného zaplavenia, keďže sú pod úrovňou
okolitých pozemkov od Bulharskej ulice a ulice Jána Pavla II. Pre zníženie tohto
nebezpečenstva, ako aj vyrovnanie terénu sa rozhodli pozemky čiastočne zvýšiť návozom
nezávadnej zeminy z neďalekej stavby oe Forum v centre Prešova. K tejto úprave pristúpili
zodpovedne od zhrnutia ornice až po dvojvrstvové rozmiestnenie zeminy. Správnosť postupu
prác potvrdili aj vyjadrenia príslušných úradov, ktoré sú v spise, napr. pozemkový úrad.
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Na toku rieky Torysa sa začali realizovať protipovodňové úpravy a pozemky by mohli byť
v najbližšej dobe využité v súlade s územným plánom.
K jednotlivým bodom odvolania uvádza nasledovné:
K bodu l: Stanovisko mesta Prešov zo dňa 11.06.2018 bolo vydané ako podklad pre
vydanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov č. OU-PO-OSZP2-20 18/026411l05/LT zo dňa
15.06.2018 podl'a zákona o odpadoch. Predmetné stanovisko nie je možné pokladať za
záväzné stanovisko dotknutého orgánu v správnom konaní podľa stavebného zákona, t. j.

v územnom konaní o využití územia, preto nie je žiadny dôvod sa v odvolacom konaní týmto
stanoviskom zaoberať.
K bodu 2: Rozhodnutie Okresného úradu Prešov Č. OU-PO-OSZP2-2018/026411l05/LT
zo dňa 15.06.2018 bolo vydané podľa zákona o odpadoch, na základe vykonaného samostatného
správneho konania. Preskúmavať právoplatné rozhodnutie iného orgánu nie je v kompetencii
mesta Prešov, ako príslušného stavebného úradu, ani jeho odvolacieho orgánu. Možnosť
preskúmavania právoplatného rozhodnutia upravujú samostatné ustanovenia zákona o správnom
konaní. Vzhľadom k tomu, že rozhodnutie OÚ je vydané ako samostatné rozhodnutie v
správnom konaní, ktoré je právoplatné, stavebný úrad ho nemôže pokladať za zavazné
stanovisko dotknutého orgánu a teda nemôže postupovať v zmysle ustanovenia § 140b ods. 5
stavebného zákona.
K bodu 3: Mesto Prešov začalo konanie - na základe žiadosti o dodatočné terénne úpravy,
ktorú podala spoločnosť MS-BAU Development, a.s., Budovatel'ská48, Prešov dňa 08.07.2019.
O spôsobe doručovania rozhodnutia poukazujú na § 36 ods. 4, § 42 ods. 2 stavebného zákona,
~ 26 správneho poriadku a zároveň poukazujú na to, že súbežné doručovanie do vlastných rúkje
v prípade doručovania verejnou vyhláškou vylúčené.
K bodu 4: Stavebný úrad v priebehu konania vyhodnotil podanú žiadosť o dodatočné
povolenie terénnych úprav, že ide o podanie vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o využívaní
územia za účelom vykonania terénnych úprav aj vzhl'adom na už uskladnenú zeminu v zmysle
vydaného súhlasu
rozhodnutím Okresného úradu Prešov Č. OU-PO-OSZP22018/026411l05/LT zo dňa 15.06.2018 podľa zákona o odpadoch. Stavebný zákon vymedzuje
pojmy a ustanovuje postupy povoľovania stavieb ako aj opatrení v území, ktoré nemajú
charakter stavieb, najmä z hľadiska efektívneho a racionálneho postupu pri ich povoľovaní,
pričom poukazujú predovšetkým na § 32 a § 39b ods. 3 písm. a) stavebného zákona. V prípade,
ak stavebný úrad rozhoduje v územnom konaní o povolení nového využívania územia - o
terénnych úpravách, ktorými sa podstatne menia odtokové pomery v území, nenasleduje
v ďalšom postupe stavebné konanie, nakoľko nejde o stavbu v zmysle definície uvedenej
v § 43 stavebného zákona. Poukazuje na to, že aplikáciu ustanovení § 88 a § 88a stavebného
zákona je možné uplatňovať iba pri stavbách, pričom terénne úpravy sa nedajú považovať za
stavbu, preto podľa neho, stavebný úrad rozhodol správne, ak nepostupoval v konaní formou
dodatočného povolenia stavby, ale konaním o využití územia.
K bodu 5: Podmienka použitia verejnej vyhlášky bola uplatnená podľa § 42 ods. 2
stavebného zákona v spojení s ustanovením § 39 ods. 4 stavebného zákona, nakoľko v
predmetnom konaní ide o rozhodnutie o využití územia a týka sa rozsiahleho územia. K vplyvu
terénnych úprav a budúcich stavieb na zástavbu na ulicu Pod Kamennou baňou a kanalizačný
systém uvádza, že terénne úpravy nie sú stavbou a neovplyvňujú kanalizačný systém, keďže
žiadny nebudujú a ani sa na žiadny nenapájajú. Tieto skutočnosti bude povinný riešiť investor
budúcej zástavby na pozemkoch. Podotýka, že pozemky spoločnosti nie sú v dotyku so
zástavbou na ulici Pod Kamennou baňou a navyše ich od tejto zástavby oddeľuje aj
novovybudovaný štvorpruhový obchvat.
K bodu 6: Z postupu stavebného úradu v predmetnom konaní vyplynulo, že správny
orgán konal riadne s účastníkmi konania, všetkým účastníkom doručoval rovnako všetky
písomnosti verejnou vyhláškou. Stavebný úrad neuprel účastníkom konania právo účinne
obhajovať svoje záujmy, najmä sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia, uplatniť svoje námietky a
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pripomienky. Postupoval teda v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania a tiež si splnil povinnosť
spoľahlivo a riadne zistiť skutkový stav veci - nakoľko zvolal ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním.
Vzhľadom k uvedenému (aj v predchádzajúcich bodoch tohto vyjadrenia) má za to, že
konanie stavebného úradu nemožno považovať za nezákonné.
K bodu 7: Vzhľadom k tomu, že záväzné vyjadrenie OÚ Prešov, odboru pozemkového
a lesného zo dňa 07. l l.20 19 je potrebné pokladať za záväzné stanovisko pre rozhodnutie
stavebného úradu a časť odvolania smerujeme proti nemu, je potrebné vyžiadať potvrdenie
záväzného stanoviska od dotknutého orgánu v odvolacom konaní v zmysle § 140 ods. 5

stavebného zákona.
Za vyslovene klamlivé a zavádzajúce považuje vyjadrenie odvolateľky, že na pozemku
nebola zhrnutá omica a nebol vytvorený val ornice, vie to preukázať aj fotodokumentáciou,
ktorej časť prikladá v prílohe.
Odvolanie odvolateľky považuje za jej osobnú snahu znemožniť akýkoľvek rozvoj v
danej oblasti za účelom dosiahnutia "vlastného kľudu", a to aj na úkor ostatných, čo podporujú
aj iné podania, ktoré v minulosti podávala voči iným projektom v oblasti.
Na základe všetkých uvedených skutočností žiada, aby odvolací orgán - odvolanie
zamietol v celom rozsahu a rozhodnutie mesta Prešov ako stavebného úradu číslo:
S ÚIl L 531120 19-5f/20 l zo dňa 03.02.2020 potvrdil.
Stavebný úrad v sprievodnom liste SÚ/l 153112019-5f/20l zo dňa 27.04.2019 označenom
ako .,Odstúpenie spisovej dokumentácie k odvolaciemu konaniu" uvádza, že sa nestotožňuje
s názormi odvolateľky, sjej uvádzanými argumentmi a názormi. Kjednotlivým bodom
odvolania uvádza:
K bodu l: Mestu Prešov, ako stavebnému úradu, v územnom konaní neprislúcha
posudzovať zákonnosť vydaných stanovísk, príp. rozhodnutí. V prípade, ak podávateľ odvolania
poukazuje na údajnú nezákonnosť rozhodnutia je potrebné nezákonnosti sa domáhať stanoveným
procesným postupom na príslušnom orgáne. Mesto Prešov musí takého vyjadrenie, resp.
rozhodnutie považovať za správne a zákonné, pokiaľ sa právoplatne nerozhodne o opaku.
V správnom práve platí prezumpcia správnosti vydaného rozhodnutia. Princíp prezumpcie
správnosti znamená, že rozhodnutie je potrebné posudzovať ako správne, pokiaľ nie je
nahradené iným rozhodnutím. Preto správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal, a tiež všetky
právnické a fyzické osoby musia rozhodnutie rešpektovať, hoci trpí vadami.
K bodu 2: Stavebnému úradu v územnom konaní neprináleží posudzovať vydané
právoplatné rozhodnutia, stavebný úrad je nimi viazaný.
Uvádza, že podľa Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, schváleným
Mestským zastupitel'stvom mesta Prešov uznesením č. 17/2018 zo dňa 12.12.2018 a podľa
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, schválených Mestským zastupiteľstvom
mesta Prešov uznesením č. l 8/20 18 zo dňa 12.l2.20 18, ktoré nadobudlo účinnosť 05.01.2019:
a) sa západná časť riešeného územia nachádza na funkčnej ploche občianskej vybavenosti,
pre ktorú platí regulatív RL C.3 Plochy neareálovej občianskej vybavenosti,
b) sa ostatná časť riešeného územia nachádza na polyfunkčnom území, pre ktoré
platí regulatív RL A.3 Polyfunkčné plochy bývanie/občianska vybavenosť,
c) je riešené územie ohrozené povodňami.
Územia ohrozené povodňami sú stanovené v grafickej časti územného plánu podľa mapy
povodňového ohrozenia v okolí tokov:
- Torysa - v úseku Pod Bikošom po most Bajkalská, od južnej časti areálu Prešovskej univerzity
na Ul. 17. novembra po most Pod Wilec hôrkou a od mosta Pod Wilec hôrkou po most Haniska.
Realizácia návrhov výstavby v prielukách už zastavaného územia, v stanovených
územiach ohrozených povodňami, bude do doby vybudovania ochranných protipovodňových
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opatrení podmienená zabezpečením individuálnej protipovodňovej ochrany navrhovaných
objektov do úrovne predpokladanej výšky zaplavenia stanovenej v mape povodňového
ohrozenia pri prietoku Q 1 OO (napr. nepodpivničením, resp. navýšením samotného objektu

stavby) na náklady a osobné riziko investora a rešpektovaním záberov pozemkov v zmysle
vypracovaných PD stavieb na ochranu pred povodňami s ponechaním manipulačných pásov
zákonom stanovenej šírky od brehových línií navrhovaných PD protipovodňových opatrení.
Pri návrhoch nových lokalít (mimo prieluk v zastavanom území) v záplavových územiach
je do doby realizácie navrhovaných protipovodňových opatrení nevyhnutné dôsledné
dodržia vanie ods. 5 a ods. 6 § 20 zákona Č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov.
Z uvedeného vyplýva, že tvorca územného plánu predmetné parcely určil na výstavbu
polyfunkčných stavieb na bývanie a občiansku vybavenosť za podmienky realizácie
protipovodňových opatrení.
K bodu Č. 3: Stavebný úrad na základe žiadosti začal konanie o dodatočnom povolení
stavby, resp. o využívaní územia. Stavebný úrad oznámenia a rozhodnutia v predmetnom konaní
doručoval formou verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) a § 36 ods. 4 stavebného zákona.
K bodu Č. 4: Na ústnom pojednávaní stavebný úrad o procesných nezrovnalostiach v
žiadosti zo dňa 08.07.2019 informoval účastníkov konania. Keďže v predloženej zjednodušenej
projektovej dokumentácie terénnych úprav sa žiadna stavba nenachádzala nebol dôvod žiadať o
dodatočné povolenie stavby v zmysle § 88 a stavebného zákona. Na ústnom pojednávaní
navrhovateľ požiadal, aby stavebný úrad žiadosť o dodatočné povolenie stavby považoval za
žiadosť o využitie územia.
Stavebný úrad o tejto skutočnosti informoval všetkých účastníkov konania v oznámení o
doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia pod Č. SÚ/l 78605/2019 zo dňa 05.12.2019, kde v
texte uvádza: "Stavebný úrad zároven oznamuje. že žiadost' stavebníka MS-BA U Development.
a s.. Budovatel'ská 48,080 Ol Prešov. o dodatočné povolenie terénnych úprav považuje za návrh
na vydanie rozhodnutia o využití územia. keďže na konanie o dodatočnom povolení terénnych
úprav sa nevzťahuje § 88a stavebného zákona ". Odvolateľ o tejto skutočnosti bol oboznámený
a v stanovenej lehote sa k tomu nevyjadril.
K bodu Č. 5: Stavebný úrad doručoval písomnosti všetkým účastníkom konania v zmysle
§ 26 ods. I zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku a § 36 ods. 4 stavebného zákona, a teda
nemohol súčasne účastníkom konania doručovať adresne. O tejto skutočnosti stavebný úrad
informoval na ústnom pojednávaní, kde účastníkom konania odporúčal sledovať úradnú tabuľu
mesta.
Cituje § 126 ods. l) stavebného zákona a uvádza, že v územnom konaní nemôže stavebný
úrad spochybňovať záväzné vyjadrenia orgánov v zmysle § 140a stavebného zákona. Ak VVS
a.s., v záväznom vyjadrení po predložení projektovej dokumentácie a miestnej obhliadke
súhlasila s vydaním rozhodnutia za špecifických podmienok, stavebný úrad je vyjadrením
viazaný. Vnútorný postup orgánu pri vydávaní vyjadrení je určený ich internými predpismi.
K bodu Č. 6: Zákon Č. 7111967 Zb. je všeobecným právnym predpisom, ktorý má k
špeciálnemu právnemu predpisu k zákonu Č. 50/1976 Zb. len subsidiárnu pôsobnosť. Zo
správneho poriadku sa použijú v územných a stavebných konania len ustanovenia, ktoré nie sú
upravené v stavebnom zákone. Zisťovanie materiálnej pravdy je v stavebnom zákone upravené
odlišne. V zmysle § 126 stavebného zákona, stavebný úrad má zabezpečiť záväzné vyjadrenia
orgánom, ktoré by pri ich vydávaní mali skúmať špecifický verejný záujem. Každý orgán by mal
v rámci konania posudzovať predloženú projektovú dokumentáciu zo svojho hľadiska z vyššou
mierou odbornosti ako by to vyhodnocoval všeobecný stavebný úrad. Ak teda špecializovaný
orgán vyhodnotí projektovú dokumentáciu, zrealizované stavebné práce ako prípustné, teda v
súlade so špeciálnym právnym predpisom, napr. Č. 364/2004 Z.z. o vodách, Č. 7/2010 Z. z. o
ochrane pred povodňami, č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, Č.
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49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, stavebný úrad má za
to, že zabezpečením stanoviska si splnil všeobecnú zákonnú povinnosť v zmysle § 32 ods. 1
správneho poriadku.
K bodu č. 7: Na ústnom pojednávaní dňa 09.09.2019 PhDr. J. O
Csc, vzniesol
pripomienku: "Chýba vyňatie z pozemkového fondu" . Stavebný úrad ho poučil, že predmetné
parcely KN-C 6558/2, KN-C 6558/3, KN-C 6558/4, KN-C 6558/5, KN-C 6558/6, KN-C 6558/7,
KN-C 6558/8, KN-C 6558/9, KN-C 6558/10, KN-C 6558/11, KN-C 6558/12, KN-C 6558/15 sú
zapísané na LV 13676 a nachádzajú v intraviláne mesta Prešov. Parcely sú územným plánom
určené na zastavenie, preto v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy sa rozhodnutie o trvalom odňatí pôdy nevydáva. Stavebný úrad aj
napriek tejto skutočnosti zabezpečil záväzné vyjadrenie príslušného orgánu - Okresného úradu
Prešov, pozemkového a lesného odboru č. OU-PO-PLO 2019/052717-002 zo dňa 07.11.2019. V
predmetnom vyjadrení je uvedené, že stavebný úrad postupoval v súlade so zákonom o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
V závere vyjadrenia stavebný úrad uvádza, že považuje podané odvolanie za nedôvodné a
žiada nevyhovieť odvolaniu a potvrdiť vydané rozhodnutie o využití územia C. SÚ/11531/2019 Sf/20 l zo dňa 03.02.2020.
Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad o odvolaní nerozhodol sám, predložil ho spolu so
spisovým materiálom a výsledkami doplneného konania odvolaciemu orgánu v súlade s § 57
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej
správy, ako príslušný odvolací orgán (ďalej len odvolací orgán), preskúmal napadnuté
rozhodnutie v celom rozsahu v súlade s ustanovením § 59 ods. 1 správneho poriadku a porovnal
ho so všeobecne záväznými právnymi predpismi v tejto veci aplikovateľnými, ako aj dôvodmi
odvolateľky a zistil nasledovný stav:
Dňa 08.07.2019 podal žiadateľ MS-BAU DEVELOPMENT, a.s., so sídlom Budovateľská
48, Prešov 080 01, IČO: 44 253 460 na stavebný úrad žiadosť o vydanie rozhodnutia ohl'adne
dodatočných terénnych úprav na stavbe "PREŠOV - Ul. JÁNA PAVLA II.~~.
Prílohou žiadosti bol doklad o zaplatení správneho poplatku, 2x projektová dokumentácia
HTÚ, vyjadrenie spoločnosti VVS, a.s., OZ Prešov k projektovej dokumentácii, vyjadrenia VSD,
a.s., Košice k projektovej dokumentácii a rozhodnutie OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné
prostredie, ŠVS.
Stavebný úrad oznámením č. SÚ/11531/2019-Sf/201 zo dňa 13.08.2019 v súlade s § 88a
stavebného zákona oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania
o dodatočnom povolení terénnych úprav na pozemkoch parc. Č. KN-C 6558/2 a 6558/3,6558/4,
6558/5, 6558/6, 6558/7, 6558/8, 6558/9, 6558/10, 6558/11, 6558/12, 6558/15 v k. Ú. Prešov a
nariadil na základe § 21 ods. l správneho poriadku ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 09.09.2019. V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania o
možnosti nahliadnutia do podkladov rozhodnutia, o možnosti vyjadrenia sa v súlade s § 33 ods. 2
správneho poriadku pred vydaním rozhodnutia kjeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnutia jeho doplnenia. Účastníkov konania a dotknuté orgány stavebný úrad
upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní,
inak, že sa na ne neprihliadne a v prípade, že neoznámia svoje stanoviská, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia a na to, že ak sa dá niektorý z účastníkov
konania zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.
Z ústneho pojednávania zo dňa 09.09.2019 bola spísaná zápisnica, v ktorej stavebný úrad
popísal predmet konania a uviedol, že vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti o vyjadrenia
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Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru; Krajského pamiatkového úradu Prešov,
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Stavebný úrad v zápisnici uviedol, že vyzval
stavebníka na zastavenie terénnych úprav, ktoré tento zastavil dňa 30.04.2019.
Súčasťou zápisnice sú: Záväzné vyjadrenie PhDr. J
D,
Csc., v ktorom uvádza, že
v podkladoch
rozhodnutia chýba vyňatie z poľnohospodárskeho
pôdneho fondu; Záväzné
vyjadrenie spoločnosti Spravbytkomfort, a.s., Prešov, v ktorom je uvedené, že v záujmovej
oblasti sa nenachádzajú ich PIS; Záväzné vyjadrenie MS,
v ktorom uvádza, že dňa
30.04.2019 žiadala o štátny stavebný dohľad (ŠSD), pričom mesto nekonalo; že žiada
o stanovisko SVP, Š.p. k povodňovej zóne a k navýšeniu terénu v nadväznosti na odtokové
pomery počas povodní a prietrže a že žiada
VVS, a.s. a správcu kanalizačného systému
o vyjadrenie v súvislosti s vplyvom terénnych úprav na existujúcu zástavbu aj na ul. Pod
Kamennou baňou a v zóne a Záväzné vyjadrenie stavebníka MS SAU DEVELOPMENT, a.s.,

v ktorom uvádza, že dňa 08.07.2019 podal na stavebný úrad Prešov žiadosť o dodatočné
povolenie hrubých terénnych úprav, Prešov - Ul. Jána Pavla II. a vzhľadom na skutočnosť, že
bol stavebným úradom upozornený, že na už vykonané stavebné úpravy nie je možné dodatočné
povolenie, týmto žiada stavebný úrad, aby jeho žiadosť zo dňa 08.07.2019 považoval za žiadosť
o vydanie rozhodnutia o využití územia.
Spisový materiál obsahuje rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Č. OU-PO-OSZP2-2018/026411105/LT zo dňa 15.06.2018; stanovisko Krajského pamiatkového
úradu Prešov Č. KPUPO-20 18/12961-02/48926/UI zo dňa 20.06.2018 a záväzné stanovisko č.
KPUPO-2019/22765-02/83527/UI zo dňa 15.10.2019; vyjadrenie VVS, a.s. č. 52494/2019/0 zo
dňa 14.06.2019; vyjadrenie VSD distribúcia, a.s. Č. 29648/No/20 19 zo dňa 20.06.2019;
vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Č. OU-PO-OSZP3-20 191040594-02 zo
dňa 07.08.2019; informáciu mesta Prešov, odboru územného plánovania, architektúry a výstavby
Č. OURAaV/1254112019 zo dňa 20.09.2019 k investičnému zámeru;
vyjadrenie Okresného
úradu Prešov, pozemkového a lesného odboru Č. OU-PO-PLO 2019/052717-002 zo dňa
07.11.2019 a stanovisko SVP, Š.p. Č. CS SVP OZ KE 4646/2019/2 zo dňa 28.1l.2019.
Stavebný úrad oznámením Č. SÚ/115311178605/2019 - Sf/201 zo dňa 05.12.2019 oznámil
v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní účastníkom konania doplnenie spisovej
dokumentácie a dal im možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili kjeho podkladu
i k spôsobu jeho zistenia v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
V uvedenom oznámení stavebný úrad zároveň oznámil, že žiadosť stavebníka o dodatočné
povolenie terénnych úprav považuje za návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia, keďže na
konanie o dodatočnom povolení terénnych úprav sa nevzťahuje § 88a stavebného zákona.
Následne stavebný úrad vydal dňa 03.02.2020 podľa § 39, § 39b stavebného zákona
rozhodnutie Č. SÚIl153 1/2019-5f/20 l o využití územia: "Hrubé terénne úpravy Prešov - Ul.
Jána Pavla" na pozemkoch parc. Č. C KN Č. 6558/2, 6558/3, 6558/4, 6558/5, 6558/6, 6558/7,
6558/8, 6558/9, 6558/10, 6558/11, 6558/12 a 6558/15 k. ú. Prešov pre navrhovateľa MS-BAU
Development, a.s., Budovateťská 48, 080 O 1 Prešov s odôvodnením, že preskúmaním návrhu
s prílohami v územnom konaní a z výsledkov konania zistil, že navrhované využitie územia jeho
umiestenie nie je v rozpore s územným plánom mesta Prešov, zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie, resp. tým hľadiskám neodporuje, neohrozuje životné
prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy účastníkov konania a že stavebný úrad
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia o vyžití územia.
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Odvolací orgán po preskúmaní napadnutého rozhodnutia na podklade stavebným úradom
predloženého
spisového materiálu v danej veci nezistil pochybenie prvostupňového orgánu
pri vydávaní rozhodnutia a v konaní, ktoré mu predchádzalo.
K postupu stavebného úradu uvádzame:
V danom prípade ide o uskutočnené "Hrubé terénne úpravy Prešov - Ul. Jána Pavla"
formou navážky zeminy a stavebnej sute na parcelách C KN č. 6558/2, 6558/3, 6558/4, 6558/5,
6558/6, 655817, 6558/8, 6558/9, 6558/10, 6558/11, 6558/12 a 6558/15 k. ú. Prešov, do výšky
max 240,20 m.n.m., za účelom zdvihnutia terénu o cca 50 cm ajeho zrovnania na výšku
pril'ahlých komunikácií ul. Bulharská a to tak, aby neboli touto úpravou negatívne ovplyvnené
susedné pozemky, podl'a projektovej dokumentácie.
Stavebný zákon vymedzuje pojmy a ustanovuje postupy povoľovania stavieb, ako aj
opatrení v území, ktoré nemajú charakter stavieb, najmä z hľadiska efektívneho a racionálneho
postupu pri ich povol'ovaní.
Podľa § 32 stavebného zákona, umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť
doležité 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.
Rozhodnutie o využívaní územia podľa § 39b stavebného zákona sa vydáva vtedy, ak pre
nové, zmenené využitie územia je potrebné určiť podmienky a sposob úpravy územia,
odvodnenia, pripojenia na dopravné a rozvodné siete, požiadavky na ochranu existujúcich
stavieb. zelene a pod. Pri určovaní podmienok sú dôležité stanoviská dotknutých orgánov štátnej
správy a vlastné zistenia stavebného úradu.
Rozhodnutím o využívaní územia sa povoľuje nové využívanie územia a určujú sa jeho
podmienky a tiež sa povol'ujú opatrenia, ktoré nemajú charakter stavby, napr. terénne úpravy.
Podl'a § 39b ods. 3 písm. a) stavebného zákona, rozhodnutie o využívaní územia sa
vyžaduje na vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém
ekologickej stability, vzhl'ad krajiny, využitie významných krajinných prvkov alebo odtokové
pomery v území, najmä na výkop alebo zasypanie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie.
Zo znenia § 39b ods. 3 stavebného zákona vyplýva, že obligatórne sa vyžaduje územné
rozhodnutie o využití územia, keď je potrebné určiť podmienky pre ich vykonanie, aby neboli
poškodené verejné záujmy a v prípadoch podľa písm. a) tohto ustanovenia sa vyžaduje na
vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability,
vzhl'ad krajiny, využitie
významných
krajinných
prvkov alebo odtokové
pomery
v území, najmä na výkop alebo zasypanie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie.
Podl'a § 39b ods. 4 stavebného zákona, stavebný úrad môže v rozhodnutí o využívaní
územia určiť, že sa upúšťa od povolenia terénnych úprav.
Podl'a § 71 ods. l písm. a) stavebného zákona, povolenie stavebného úradu vyžadujú
terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery.
Podl'a § 71 ods. 2 stavebného zákona, na terénne úpravy a práce uvedené v odseku l
písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania
upustil.
Ustanovenie § 88a stavebného zákona pojednáva o konaní o dodatočnom povolení
stavby, podľa ods. 1 ktorého, 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,
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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 záujmami na
základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
Terénne úpravy sú vo všeobecnosti opatrením v území, ktoré nemá charakter stavby.
Zákonný spôsob posúdenia možnosti ich legalizácie je územné konanie o využití územia podľa
§ 39b stavebného zákona s možnosťou upustenia od povolenia terénnych úprav podľa § 39b ods.
4 stavebného zákona alebo s následným povolením terénnych úprav podľa § 71 ods. l písm. a)
stavebného zákona.
V danom prípade stavebný úrad vydal podľa § 39b stavebného zákona rozhodnutie
o využití územia na predmetné terénne úpravy, v ktorom ich podrobne popísal a na ich
uskutočnenie
určil 23 podmienok, 7 osobitných podmienok vyplývajúcich zo stanovísk
dotknutých orgánov.
Stavebný úrad o priebehu správneho konania účastníkov konania riadne a zákonne
oboznamoval a dal im možnosť k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním aj k spôsobu ich
zisťovania riadne sa vyjadriť tak, ako mu to ukladá § 33 zákona o správnom konaní. Spôsob
doručovania písomností účastníkom konania je v intenciách zákona na správnej úvahe
stavebného úradu, pričom doručovanie písomnosti verejnou vyhláškou je tak striktné a jasné, že
vylučuje iný spôsob doručovania, napr. do vlastných rúk.
Takto vydané rozhodnutie po predchádzajúcom konaní splňa všetky zákonné náležitosti
a svojím obsahom aj rozsahom umožňuje aplikáciu § 39b ods. 4 stavebného zákona, t. j. upustiť
od povolenia terénnych úprav, čo však stavebný úrad v rozhodnutí neuviedol.
Odvolací orgán po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a súvisiaceho spisového
materiálu uvedený nedostatok stavebného úradu odstránil tak, že do výroku doplnil upustenie od
povolenia terénnych úprav.
U vedená zmena výroku rozhodnutia nemá vplyv na merito veci povolené napadnutým
rozhodnutím.
Kjednotlivým námietkam odvolateľky uvedeným v odvolaní odvolací orgán uvádza, že
zmyslom podania odvolania podľa správneho poriadku je domáhať sa ochrany svojich práv
a právom chránených záujmov, ako účastníka konania.
Z obsahu odvolania nie je odvolaciemu orgánu zrejmé ako bude odvolateľka podľa jej
názoru napadnutým rozhodnutím ukrátená na svojich právach a oprávnených záujmoch, akým
spôsobom sa uskutočnené terénne úpravy dotknú jej nehnuteľnosti a ako negatívne alebo
akokol'vek ovplyvnia jej nehnuteľnosť a spôsob užívania jej nehnuteľnosti.
Námietky odvolateľky v bode l smerujú proti súhlasnému stanovisku Mesta Prešov
vydané mu listom č. ooažp č. I l 7085/20 18/Bs zo dňa 11.06.2018 k povrchovej úprave, pričom
toto stanovisko mesta bolo podkladom pre vydanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru
starostlivosti o ŽP č. OU-PO-OSZP2-2018/026411/05/LT
zo dňa 15.06.2018 a v bode 2
poukazujete na samotné rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o ŽP č. OU
PO-OSZP2-20 18/026411105/L T zo dňa 15.06.2018, na rýchlosť jeho vydania a na jeho
nedostatky.
K tomu odvolací orgán uvádza, že podľa § 59 ods. l zákona o správnom konaní, odvolací
orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie
doplní, prípadne zistené vady odstráni.
Predmetom preskúmavania v odvolacom konaní môže byť iba rozhodnutie vydané
v správnom konaní, odvolací orgán nemôže v odvolacom konaní rozhodovať o veci, ktorá nebola
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predmetom rozhodovania
v prvom stupni, pretože potom by už nešlo o preskúmanie
rozhodnutia, ale o nové rozhodovanie v inej veci.
Vychádzajúc z uvedeného nemôže byť predmetom preskúmavania v rámci odvolacieho
konania proti rozhodnutiu vydanému všeobecným stavebným úradom iné rozhodnutie vydané
špeciálnym stavebným úradom, ani písomnosti vydávané ako podklady pre jeho vydanie.
V ďalšom bode odvolania odvolatel'ka poukazuje na nevykonanie štátneho stavebného
dohľadu stavebným úradom.
K tomu odvolací orgán uvádza, že predmetom preskúmavania v odvolacom konaní je
odvolaním napadnuté rozhodnutie a postup stavebného úradu v rámci začatého správneho
konania, výsledkom ktorého je vydané rozhodnutie, nie úkony stavebného úradu pred začatím
správneho konania.
Odvolací orgán k námietkam odvolatel'ky uvádza, že v priebehu konania sa k veci
vyjadrili dotknuté orgány spolupôsobiace v tomto konaní, ktoré z hľadísk nimi sledovaných
záujmov chránia verejné záujmy, tak ako to ukladá § 140b v spojení s § 126 stavebného zákona.
[Ch stanoviská a vyjadrenia neboli záporné ani protichodné a požiadavky z nich plynúce
stavebný úrad zapracoval do podmienok rozhodnutia.
Vychádzajúc z takto zisteného stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo
výroku rozhodnutia.
Poučenie:
Toto rozhodnutie je v zmysle § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
k one č né a nie je možné proti nemu podať odvolanie. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

/
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Ing. Andrea Marcinková
vedúca odboru

Toto rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov (posledný deň vyvesenia je dňom
doručenia) a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Prešov, ako aj na
centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti "Úradná
tabuľa". Rozhodnutie sa súčasne zverejní na úradnej tabuli mesta Prešov ana jeho webovom
sídle, ak ho má zriadené.
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