OKRESNÝ ĹTRAD ŽILINA
odbor výstavby a bytovej politiky
Vysokoškolálcov Č. 8556/33B, 010 08 2ilina

ROZHODNUTIE

OU-ZA-OVBP2-2019/005552-1/Pál

i'Alina 15.01.2019

Okresný Arad žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky (d'alej len „00 žilina —
OVBP") ako prislušný odvolaci orgán podra § 4 ods. 1 pism. b) bodu 1 zákona 6. 608/2003 Z.
z. o štátnej správe pre fizemné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a dopineni
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni
neskoršich predpisov o spoločnom odvolani itčastnikov konania: Ing. Jána Muchu, bytom
Školská 2304/23, 022 01 tadca; Katariny Mihálikovej, bytom Školská 2304, 022 01 tadca;
Andrei Kondekovej, bytom Školská 2304/23, 022 01 tadca; Zuzany Bajákovej, bytom
Podjavorinskej 2397/12, 022 01 tadca; Orgy Lukačovičovej, bytom Gočárova 1506, 022 01
tadca; MUDr. Gabriely Pečkovej, bytom E. Janotu 725/1, 022 01 tadca; Bc. Ivany
Tomanovej, bytom Školská 2304, 022 01 tadca; Mgr. Magdalény Kapustovej, bytom
Školská 2304, 022 01 tadca; Radovana Petreka, bytom 023 51 Raková 170 a Army
Hermanovej, bytom Mierová 2162, tadečka 196, 022 01 tadca, podanom proti rozhodnutiu
mesta tadca pod č.j.: VD/2814/2018/Ja zo di% 06.08.2018, ktorým Vlasmikom bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome síip.č. 2304 povolilo stavbu: „Bytový dom č. 2304
— stavebné fipravy", na pozemku v la.: tadca, parc.č.: 1526 KN-C, takto
rozhodol:
podra ust. § 59 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni
neskoršich predpisov (d'alej len „Správny poriadok") rozhodnutie mesta tadca pod č.j.:
VD/2814/2018/Ja zo dila 06.08.2018
zruguje
a vec vracia I. stupŕiovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.
Odavodnenie
Mestu tadca ako miestne a vecne prislušnému stavebnému firadu (d'alej len
„Stavebný &ad") bola di% 05.06.2018 doručená žiadosť Okresného stavebného bytového
družstva, ItO: 31 622 704, so sidlom Gočárova 252, 022 47 tadca (d'alej len „OSBD
tadca") v mene vlastnikov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Č. 2304 na ul.
Školská v tadci, o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Bytový dom Č. 2304— stavebné
fipravy", na pozemku v
tadca, parc.č.: 1526 KN-C.
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Stavebný úrad ozndmil dňa 15.06.2018 oznámenim pod 6.: VD/2814/2018/Ja začatie
stavebného konania stavby všetkým známym účastnikom konania v zmysle ust. § 61 ods. 4
Stavebného zdkona verejnou vyhláškou a dotknutým orgdnom jednotlivo. Stavebný úrad
upustil od ústneho pojedndvania a miestneho zisťovania a stanovil lehotu 7 dni odo dňa
doručenia ozndmenia, v ktorej si mohli fičastnici konania ako aj dotknuté orgdny uplatniť
svoje ndmietky a pripomienky. Stavebný Arad poučil fičastnikov konania o tom, že na neskôr
podané ndmietky a pripomienky nebude prihliadnuté.
Na zdklade ozndmenia o začati konania o odstránenf stavby neboli Stavebnému úradu
doručené žiadne pripomienky a ndmietky účastnikov konania.
Stavebný úrad dňa 06.08.2018 vydal rozhodnutie vo výroku uvedené, ktorým
Vlastnikom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome stip.č. 2304 povolilo stavbu:
„Bytový dom Č. 2304— stavebné fipravy", na pozemku v k.6.: tadca, parc.č.: 1526 KN-C.
Proti takto vydanému rozhodnutiu bolo v zdkonnej 15-ndsť dňovej lehote Stavebnému
dradu doručené dňa 04.09.2018 spoločné pisomné odvolanie Ing. Ana Muchu, bytom Školskd
2304/23, 022 01 tadca; Katariny Mihálikovej, bytom Školskd 2304, 022 01 tadca; Andrei
Kondekovej, bytom Školskd 2304/23, 022 01 tadca; Zuzany Bajdkovej, bytom
Podjavorinskej 2397/12, 022 01 tadca; Orgy Lukačovičovej, bytom Gočárova 1506, 022 01
tadca; MUDr. Gabriely Pečkovej, bytom E. Janotu 725/1, 022 01 tadca; Bc. Ivany
Tomanovej, bytom Školskd 2304, 022 01 tadca; Mgr. Magdalény Kapustovej, bytom
Školskd 2304, 022 01 tadca; Radovana Petreka, bytom 023 51 Rakovd 170 a Anny
Hermanovej, bytom Mierovd 2162, tadečka 196, 022 01 tadca (d'alej len „Odvolatelia"),
ktori v tomto okrem iného uviedli, že sprdvca bytového domu 6. 2304 - OSBD tadca priložil
na schvdlenie stavebného povolenia Zdpisnicu zo schôdze konanej dňa 21.11.2016, vo forme
nezodpovedajúcej skutočnému stavu schvarovacieho procesu komplexnej obnovy bytového
domu, a to hlavne vo veci rekonštrukcie súčasných balkemov a pristavby balkemov. V
zdpisnici je uvedené, že v čase zahdjenia schôdze bolo v zmysle prezenčnej listiny pritomných
21 vlastnikov bytov a nebytových priestorov. Pisomným spinomocnenim na zastupovanie
vlastnika sa preukdzalo nula spinomocnených osôb.
Nesúlad je pri bytoch 7, 10, 18, 22 - na schôdzi neboli pritomni vlastnici bytov a nebytových
priestorov, ale spinomocnené osoby. Prezenčnd listina priložend k bore uvedenej zdpisnici
uvddza pre byty Č. 18, 22 a 28 mend majiterov bytov, z ktorých nie je jasné, v akom
vlastnickom stave sú k uvedenej nehnuternosti.
Prezenčnd listina vypracovand sprdvcom bytového domu neobsahuje aktudlny zoznam
vlastnikov bytov a nebytových priestorov podra výpisu listov vlastnictva k dátumu konania
schôdze dňa 21.11.2016. Rozpor s článkom IV. - Prdva a povinnosti sprdvcu, bod 4.1 Zmluvy
o výkone sprdvy č. 01/2304 pre bytový dom č. slip. 2304 na ul. Školskd - sprdvca vedie a
aktualizuje evidenciu vlastnikov bytov a nebytových priestorov v dome.
V bode 5. Prerokovanie možnosti komplexnej obnovy bytového domu - zdpisnica uvddza pri
hlasovani „Za: 17 hlasov Proti: 0 Zdržal sa: 2 hlasy", pričom nie je uvedený dôvod
chýbajficich dvoch hlasov v čase hlasovania, kedIe pritomných bolo 21 vlastnikov bytov a
nebytových priestorov.
Podobne je to aj v bodoch 2 a 7.
V Stavebnom povoleni č.j.: VD/2814/2018/Ja zo dňa 6.8.2018, v časti Stavba obsahuje, v
odseku „Stavebné fipravy spočivajú v oprave odkvapového chodnika, realizdcii bleskozvodu a
odstrinenf systémovej poruchy balkemov, navrhovanou výmenou konštrukcii zábradli
a vrstiev podlahy balkemov" Odvolatelia namietajú rozpor so zdkonom Č. 182/1993 Z. z. § 14
ods. 4 tým, le o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe a o každom dodatku k nim rozhodujú
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vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome dvojtretinovou vätšinou hlasov všetkých
vlastnikov bytov a nebytových priestorov v dome.
o rozhodnuti, že stavebné ilpravy balkemov bud' spočivať iba v rozsahu ako sa uvádza v hore
uvedenom stavebnom povoleni bolo rozhodnuté na schôdzi bytového domu Č. 2304, ktorá sa
konala dria 12.03.2018 zvolanej správcom bytového domu. Na tejto schôdzi bolo prijaté
nasledovné Uznesenie Č. 7.: „Vlastnici bytov a NP bytového domu č. 2304 na ul. kolská v
tadci sahlasia s tým, aby projektová dokumentácia a samotná realizácia obnovy bytového
domu bola realizovaná s obnovou pôvodných balkemov.", uvedené Uznesenie Č. 7 nie je v
stilade so zákonom č. 182/1993 Z. z. § 14 ods. 4., tým že o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe
a o každom dodatku k nim rozhodujú vlastnici bytov a nebytových priestorov v dome
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastnikov bytov a nebytových priestorov v dome.
Odvolatelia nedisponujú Zdpisnicou zo schôdze bytového domu konanej dria 12.03.2018.
Správca bytového domu vyhotovil z uvedenej schôdze Výsledok hlasovania, ktorý bol
vyvesený v spoločných priestoroch vchodu A. Nahliadnutim do uvedenej zápisnice
Odvolatelia uvádzajú, že pritomných na tejto schôdzi bolo 18 vlastnikov bytov a nebytových
priestorov, za návrh uvedený v uzneseni č. 7 bolo 10 vlastnikov bytov a nebytových
priestorov a proti bolo 8 vlastnikov bytov a nebytových priestorov, čím nebol dodržaný zákon
č. 182/1993 Z. z. § 14 ods. 4.
Na základe doručeného spoločného odvolania Odvolaterov, Stavebný Arad zvolal za
íičelom, aby sa ostatni fičastnici oboznámili s jeho obsahom (ust. § 56 Správneho poriadku),
fistne pojednávanie na deri 25.10.2018. 0 jeho priebehu sa nenachádza v predloženom
správnom spise žiadny záznam.
Dria 24.10.2018 bola Stavebnému firadu doručená pisomnosť ozn. ako: „Dopinkové
konanie", ktorou Odvolatelia oznámili, že sa zvolaného dopinkového konania dria 25.10.2018
nezričastnia a na podanom odvolani trvajfi v celom rozsahu.
Odvolaci spis bol na druhostupriové prejednanie a rozhodnutie predložený dria
21.11.2018.
Podra § 59 ods. 1 Správneho poriadku odvolaci orgán preskima napadnuté
rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie dopini, pripadne zistené
vady odstráni.
OÚ Žilina — OVBP na základe predložených dokladov preskilmal napadnuté
rozhodnutie v rozsahu ustanovenia § 59 ods. 1 Správneho poriadku, porovnal ho s platnými
predpismi všeobecne záväznými, ktoré bolo potrebné v konani aplikovať, najmä či
prvostupriový správny orgán postupoval v súlade s platnými právnymi predpismi, či bol
náležite zistený skutočný stay veci a rozhodnutie malo oporu v predložených podkladoch
a zistil pritom dôvody pre jeho zrušenie.
Podra prvej vety § 3 ods. 5 Správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musi
vychádzar zo sporahlivo zisteného stavu veci.
Podra § 32 ods. 1 Správneho poriadku správny orgán je povinný zistit' presne a tipine
skutočný stay veci a za tým účelom si obstarar potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie
je viazaný len návrhmi fičastnikov konania.
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Podra § 17 ods. 1 Spravneho poriadku fičastnici konania, ich zákonni zástupcovia a
opatrovnici sa môžu dat zastupovat' advokátom alebo in* zástupcom, ktorgho si zvolia.
Podra § 17 ods. 3 Spravneho poriadku spinomocnenie na zastupovanie treba
preukázat' pisomným pinomocenstvom alebo pinomocenstvom vyhláseným do zápisnice.
Správny orgán môle v nepochybných pripadoch od preukazu pinomocenstvom upustit'.
Podra § 17 ods. 4 Spravneho poriadku ak niekorko eičastnikov konania urobilo
spoločné podanie, zvolia si spoločného spinomocnenca pre doručovanie; inak ho urči správny
orgán. Proti rozhodnutiu o určeni spoločného spinomocnenca na doručovanie sa nemožno
odvolat'.
Správny poriadok umož/luje, aby sa procesne spôsobilá osoba na fičely konkrétneho
sprdyneho konania dala zastupovať inou právnickou alebo fyzickou osobou. Predpokladom
zmluv/Who zastilpenia procesne spôsobilej osoby je uzavretie dohody o pinomocenstve. Tým
vznikne zmluvné zasnipenie medzi spinomocniterom (Ačastnikom konania)
a spinomocnencom (advokátom alebo iným zástupcom). Svoje spinomocnenie na
vykonávanie procesných ilkonov v mene zastapeného v konkrétnom správnom konani
yyplývajtice z tejto uzavretej dohody, je zástupca povinný preukázať pinomocenstvom.
Plnomocenstvo je teda pravny fikon odlišný od dohody o pinomocenstve, ktorým zastApený
dáva správnemu orgánu ako tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je jeho zástupca
oprávnený zastupovať ho v prislušnom konani. Správny poriadok v tejto sfivislosti vyžaduje
ako povinnil pisomml formu pinomocenstva, je však možné, aby spinomocniter svoje
pinomocenstvo konkrétnemu zástupcovi vyhlásil do zápisnice. Pisomné pinomocenstvo musi
byť vlastnoručne podpisané spinomocniterom a musi byt' z neho zrejmá vôra, aby ho
zastupovala konkrana osoba. Právne predpisy nevyladujd, aby podpis zastilpenao na
pisomnom pinomocenstve bol overený.
Ziadosť o vydanie stavebnčho povolenia bola v mene vlastnikov bytov a nebytových
priestorov obyt/Who domu čs. 2304 zapisaných na LV 6. 4143 pre k.11. tadca podaná OSBD
tadca. Súčasťou žiadosti však neboli pisomné pinomocenstvá vlastnikov bytov, ktori by
OSBD tadca spinomocnili na podanie žiadosti o stavebn6 povolenie v ich mene. Stavebný
firad pochybil, ked' sa touto otázkou vôbec nezaoberal a akceptoval podanii žiadosť bez toho,
aby vyzval OSBD tadca na predloženie pisomných spinomocneni od jednotlivých vlastnikov
bytov a nebytových priestorov obyt/Who domu čs. 2304 zapisaných na LV Č. 4143 pre
tadca.
balej, od možnosti Ačastnika konania ustanoviť si zvole/Who zástupcu na zastupovanie
v správnom konani, je potreb/W odlišovať pripad, ked' zo Správneho poriadku vyplýya
zákonná povinnosť ustanoviť spoločného spinomocnenca na doručovanie. Táto povinnosť
existuje len v pripade, ak niekorko účastnikov konania urobilo spoločné podanie. Spoločným
spinomocnencom obvykle bude jeden z týchto tIčastnikov konania. Nič však nebráni, aby si
ličastnici za spoloč/Who spinomocnenca zvolili zástupcu, pripadne aby túto úlohu pinil
spoločný zástupca všetkých fičastnikov konania ustanovený nimi podra § 17 ods. 1 (napr.
advokát), resp. ako je to v tomto pripade OSBD tadca; v takom pripade me je už potrebn6
určovať osobitne aj spoločného spinomocnenca na doručovanie. Pre pripad, že by si itčastnici
konania túto zákonnú povinnosť nespinili, je zo zákona povinny určiť spoločného
spinomocnenca konajlíci správny orgán. Urobi tak formou procesného rozhodnutia, ktoré
bude mať prislugné formálne a obsahové náležitosti. Odvolanie proti takérnuto rozhodnutiu je
zo zákona vyhIčené; o tejto skutočnosti musi správny organ adresátov rozhodnutia poučiť.
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Ako vyplýva z predloženého správneho spisu, stavebniluni v predmetnom stavebnom
konani sú všetci vlastnici bytov a nebytových priestorov obytného domu čs. 2304 zapisaných
na LV Č. 4143 pre k.ú. tadca. V pripade, že by všetci vlastnici bytov v tomto bytovom dome
pisomne spinomocnili svojho zástupcu, by, vzhradom na vyššie uvedené, odpadol d6vod na
postup podra ust. § 17 ods. 4 Správneho poriadku, avšak nakorko tak neurobili, Stavebný
Arad bol povinný v zmysle tohto ustanovenia určiť spoločného spinomocnenca pre
doručovanie. Stavebný úrad tak postupoval v rozpore s ust. § 17 ods. 4 Správneho poriadku,
ked' rozhodnutim neurčil spinomocnenného zástupcu na doručovanie. Vzhradom na uvedené
je tak Stavebný úrad povinný urobiť pri novom prejednani v pripade, ak jednotlivi vlastnici
bytov a nebytových priestorov obytného domu č.súp. 195 nespinomocnenia svojho zástupcu
na zastupovanie v predmetnom konani vrátane doručovania pisornnosti. V tejto súvislosti
s poukázanim na ust. § 17 ods. 3 Správneho poriadku 00 Žilina — OVBP upozoriíuje
Stavebný Arad ako aj vlastnikov bytov, že pinomocenstvo vlastnikmi bytov a nebytových
priestorov pre zastupovanie pred Stavebným úradom v stavebnom konani me je možné udeliť
formou hlasovania do uznesenia na sch6dzi vlastnikov bytov a nebytových priestorov.
Vzhradom na vyššie uvedené ind 00 Žilina — OVBP za potrebné upozorniť Stavebný
úrad, le ak by konal v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami Správneho poriadku, nebolo
by d6vodné oznamovať všetky nim vydané pisomnosti v zmysle ust. § 61 ods. 4 v spojeni §
69 ods. 1 Stavebného zákona, tzn. formou verejnej vyhldšky z d6vodu verkého počtu
fičastnikov konania.
Podra prvej vety § 47 ods. 5 Správneho poriadku v pisomnom vyhotoved rozhodnutia
sa uvedie aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko
fyzickej osoby a názov právnickej osoby.
V pisomnom vyhotoveni rozhodnutia správneho orgánu, ktoré sa doručuje fičastnikovi
konania, musi sprdvny orgdn okrem obsahových ndležitosti podra § 47 ods. 1 Správneho
poriadku uviesť aj formálne ndležitosti. Tieto ustanovuje § 47 ods. 5 Správneho poriadku —
z osobitných predpisov m6žu vyplývať aj d'alšie. Z formálnych ndležitosti rozhodnutia sa
možno dozvedieť, kto rozhodnutie vydal (ndzov správneho orgdnu), kedy (datum vydania
rozhodnutia), kto je adresátom rozhodnutia (meno a priezvisko fyzickej osoby alebo ndzov
právnickej osoby).
Vzhradom na naležitosti rozhodnutia vyplývajfice z ust. § 47 ods. 5 Správneho
poriadku má 00 Žilina — OVBP výrok rozhodnutia v časti označenia stavebnikov za neurčitý,
ked' Stavebný úrad uviedol, cit.: „vlastnici bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
seep. č. 2304". Stavebný úrad je povinný vo výroku rozhodnutia, v časti ktorej označuje
stavebnika (adresdta rozhodnutia) uviesť riadne v pripade fyzickej osoby jej meno
a priezvisko s adresou trvalého pobytu a v pripade právnickej osoby jej ndzov, ItO a jej sidlo.
V tomto pripade Stavebný Arad po novom prejednani uvedie vo výroku rozhodnutia
mend a priezviskd všetkých vlastnikov bytov a nebytových priestorov obytného domu čs.
2304 zapisaných na LV Č. 4143 pre k.ú. tadca s adresami ich trvalého pobytu.
Podra prvej vety § 14 ods. 1 zakona Č. 182/1993 Z. z. o vlastnictve bytov a
nebytových priestorov v zneni neskoršich predpisov (d'alej len „Zdkon Č. 182/1993 Z. z.")
vlastnik bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnost zfičastŕiovat' sa na
správe domu a na schôdzi vlastnikov hlasovanim rozhodovat' ako spoluvlastnik o vsletkých
veciach, ktoré sa Okapi správy domu, spoločných časti domu a spoločných zariadeni domu,
spoločných nebytových priestorov, prislušenstva a pozemku.
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Zákon Č. 182/1993 Z. z. vlastnictve bytov a nebytových priestorov, je špeciálnym
právnym predpisom pre riešenie otázok vlastnictva bytov, nebytových priestorov bytových
domov, práv a povinnosti vlastnikov týchto bytových domov, vlastnikov bytov a nebytových
priestorov a vzájomné vzťahy.
Z predložených podkladov nachadzajficich sa v prvostupŕiovom správnom spise OÚ
Žilina — OVBP zistil, že predmetom konania bola žiadosť vlastnikov bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome 6. 2304 na ul. Školská v Čadci v zastiipeni OSBD tadca vo veci
stavebného povolenia na stavbu: „bytový dom 6. 2304 — stavebné fipravy", na pozemku
✓
tadca, parc.č.: 1526 KN-C, a to v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej
Ing. Vladimirom Golisom, autorizovaným stavebným inžinierom. Z odvolanim napadnutého
rozhodnutia vyplýva, že Stavebný Arad povolil zateplenie obvodového plášťa bytového domu
kontaktným zateprovacim systémom z izolačných dosiek z MW hr. 160 mm. Sokel bytového
domu bude zateplený izolačnými doskami na báze XPS hr.80-100 mm. Strop nad 1. PP bude
zateplený minerálnou vinou hr. 100 mm. Strecha bude zateplená tepelnou izoláciou EPS 150S
hr. 2 x 150 mm s hydroizolačnou PVC fbliou hr. 1,5 mm. Stavebné Cipravy spočivajii v oprave
okapového chodnika, realizácii nov6ho bleskozvodu a odstráneni systémovej poruchy
ballainov navrhovanou výmenou konštrukcii zábradli a vrstiev podlahy ballainov.
Zo „Zápisnice z konania schôdze vlastnikov bytov a nebytových priestorov /NP/
bytového domu 6. 2304 na gkolskej ulici v eadci, konanej dňa 21.11.2016 o 15:30 hod.
v spoločných priestoroch bytového domu vo vchode A" preukazujficej vôru vlastnikov bytov
a nebytových priestorov OU Žilina — OVBP zistil, že pritomni vlastnici prijali uznesenie Č. 5
v zneni, cit.: „Vlastnici bytov a NP bytového domu 6. 2304 na ul. Školská v eadci szíhlasia
s komplexnou obnovou bytového domu v rozsahu zateplenie strechy s novou hydroizoláciou,
zateplenie obvodového plášra, zateplenie stropov v technickom podlaži, odstránenie
systémových porrich — balk6ny, montáž nových SAT/TV rozvodov, odstránenie zápachu
z kanálov a hydraulické vyregulovanie UK po zatepleni a poverujň komisiu v zloženi Ivana
Tomanová, Katarina Miháliková, Ing. Mucha, Ivan Sedláček, Večera, Jaroslav Varmus
a zástupca OSBD eadca:
a) výberom projektanta na spracovanie projektovej dokumentácie, za tičelom komplexnej
obnovy bytového domu,
b) výberom bankového domu na poskytnutie tiveru,
c) výberom zhotovitera na komplexnzi obnovu bytového domu.
Komisia predloži výber zhotovitera diela komplexnej obnovy bytového domu a hanky na
poskytnutie (4veru pre financovanie komplexnej obnovy na schválenie vlastnikom bytov a NP."
Z pisomnosti ozn. ako: „VEC: Výsledok hlasovania" d'alej 00 Žilina — OVBP zistil,
že vlastnici bytov a nebytových priestorov na schôdzi vlastnikov bytov a NP bytového domu
na ul. Školská č. 2304 v tadci, konanej dim 12.03.2018 o 16.00 hod. v spoločných
priestoroch bytového domu — vchod A prijali okrem iného uznesenie č. 7 v zneni, cit.:
„Vlastnici bytov a NP bytového domu 6. 2304 na ul. Školská v eadci súhlasia s tým, aby
projektová dokumentácia a samotná realizácia obnovy bytového domu bola realizovaná
s obnovou pôvodných balk6nov.".
balej, projektová dokumentdcia, ktorá tvori síičasť prvostupilového správneho spisu,
bola vypracovand v mesiacoch 04 až 05/2018.
Vzhradom na vyššie uvedené zistenia OÚ Žilina — OVBP musi konštatovať, že
Stavebný Arad nepostupoval v intenciách právnych noriem, a to z týchto dôvodov:
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Z predložených podkladov nachadzajúcich sa v prvostupriovom správnom spise je
zrejmé, že vlastnici bytov a nebytových priestorov domu 6.: 2304 na ulici Školskej v tadci
viackrat prejednivali komplexml obnovu bytového domu na schôdzach vlastnikov bytov
a nebytových priestorov.
Avgak na žiadnej schôdzi vlastnici bytov a nebytových priestorov neprijali uznesenie,
ktorým by odsalasili projektovri dokumentáciu v rozsahu, v akom bola predložena na
stavebné konanie Stavebnému Aradu. Stavebný úrad teda pochybil, ked' nevyzval vlastnikov
bytov a nebytových priestorov obytného domu č. 2304 na predloženie hlasovania, ktorým by
bolo preukázané, že komplexná obnova bytového domu vritane obnovy pôvodných ballainov
bola odsrihlasená na základe predloženej projektovej dokumentácie a neprerugil stavebné
konanie, ale naopak oznámil listom zo dria 15.06.2018 jeho začatie a vo veci nariadil ristne
pojednávanie, na ktorom si mohli ričastnici najskôr uplatniť svoje pripomienky a námietky.
Z prvostupriového správneho spisu ma 00 Žilina — OVBP jednoznačne preukázané, že
ostatna schôdza vlastnikov bytov a nebytových priestorov sa konala pred vypracovanim
projektovej dokumentácie. V predloženom správnom spise sa nenachádza iná zapisnica, ktorá
by preukazovala, že by sa vlastnici bytov a nebytových priestorov oboznámili s vypracovanou
projektovou dokumentAciou, a že by následne prijali uznesenie, v rámci ktorého by schválili
stavebné práce v rozsahu tejto projektovej dokumentácie, ktorá bola predložená Stavebnanu
úradu so žiadosťou o stavebné povolenie.
Vzhradom na uvedené je Stavebný úrad v rámci nového prejednania povinný vyzvať
vlastnikov bytov a nebytových priestorov, aby predložili uznesenie, ktorým schválili
komplexml obnovu bytového domu v rozsahu projektovej dokumentácie predloženej
k stavebnému konaniu.
K obsahu podaného spoločného odvolania Odvolaterov 00 Žilina — OVBP má za
potrebné uviesť nasledovné:
Podra § 61 ods. 2 Stavebného zákona od miestneho zist'ovania, pripadne aj od ústneho
pojednávania môle stavebný úrad upustit', ak sú mu dobre známe pomeiy staveniska a žiadost'
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Podra druhej vety § 61 ods. 3 Stavebného zákona ak stavebný úrad upusti od ústneho
pojednávania, urči, do kedy môžu tičastnici uplatnit' námietky, a upozorni ich, že sa na
neskoršie podané námietky neprihliadne.
Vgeobecné pravidlo, že ričastnik konania môže uplatniť pripomienky a námietky
kedykorvek v priebehu správneho konania sa neuplatni, ak osobitný zákon vychádza zo
zásady koncentrácie konania. Tato zasada v praxi znamená, že na neskôr uplatnené
pripomienky a námietky správny organ už neprihliada (tzv. prekhizia námietok). Ak sa
v konani uplatriuje zásada koncentrácie konania, má správny organ dôbežitú povinnosť
výslovne ričastnika konania upozorniť, že na neskôr uplatnené pripomienky a námietky sa
nebude prihliadať. I ked' to zo zákona výslovne nevyplýva, ričastnik konania musi bye na tato
skutočnosť upozornený vopred, inak by tato „poučovacia" povinnosť správneho orgánu
nemala zmysel.
V Stavebnom zakone ako osobitnom pravnom predpise, teda nadradenom voči
Správnemu poriadku, je koncentračni zasada v pripade upustenia od ústneho pojednávania v
rámci stavebného konania vymedzená v druhej vete ust. § 61 ods. 3 Stavebného zákona, teda
ak stavebný úrad upusti od ústneho pojednávania, urči lehotu, do ktorej môžu ričastnici
uplatniť námietky, a upozorni ich, že sa na neskorgie podané námietky neprihliadne.
0čelom koncentračnej zásady v Stavebnom zákone bolo bezpochyby stanoviť určité
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limity stavebného konania, zamedzif neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by vo
svojom dôsledku mohli celkom zabrániť akejkorvek stavebnej činnosti. Teda na základe
vyššie uvedeného je možné námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe uplatnif len
koncentrovane, t.j. nie je možné uplatňovaf námietky v podanom odvolani, ktoré mali resp.
mohli bye uplatnené v určenej procesnej lehote v rámci prvostupňového správneho konania.
Ako odvolaci orgán z presialmavaného spisu zistil, Stavebný Arad oznámil listom pod
6.: VD/2814/2018/Ja zo &la 15.06.2018 dotknutým orgánom a všetkým fičastnikom konania
začatie stavebného konania s tým, že upustil od ňstneho pojednávania a určil lehotu 7 dni odo
&la doručenia oznámenia na uplatnenie si námietok a pripomienok. V oznámeni ilčastnikov
konania poučil o torn, že tito si môžu uplatniť svoje námietky len v tejto určenej lehote, inak
nebude k nim prihliadnuté.
Z uvedeného vyplýva, že Stavebný Arad si spinil svoju poučovaciu povinnosť
vyplývajňcu z vyššie citovaného ustanovenia § 61 ods. 3 Stavebného zákona.
Teda fičastnici konania boli riadne poučeni o tom, kedy najneskôr si môžu v konani
uplatnif svoje námietky na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov.
Oznámenie o začati stavebného konania bolo íičastnikom konania oznámené verejnou
vyhláškou, čo je v predloženom správnom spise vykázané vyznačenim dria vyvesenia
19.06.2018 a dila zvesenia 04.07.2018. Nasledujlicim dilom po zveseni, t.j. 05.07.2018, začala
plyrulť ňčastnikom konania lehota 7 dni na vznesenie si pripomienok a námietok. Ako už bolo
uvedené vyššie, v konani neboli zo strany fičastnikov konania, teda ani zo strany Odvolaterov,
vznesené žiadne pripomienky a námietky. Z uvedeného vyplýva, že vzhradom na zásadu
koncentrácie konania, si ich Odvolatelia nemôžu fičinne uplatňovať v podanom odvolani.
Z tohto dôvodu 00 Žilina — OVBP odvolacie námietky Odvolaterov zamieta ako
nepripustné, nakorko v určenej lehote na uplatnenie si pripomienok a námietok v konani tieto
neboli zo strany Odvolaterov vôbec uplatnené, hoci uplatnené mohli byt'.
Napriek uvedenému 00 Žilina — OVBP k tomu uvádza nasledovné:
Odvolatelia vyslovili pochybnosti pri hlasovani na schôdzi konanej Ma 21.11.2016.
Vzhradom na to, že zo schôdze vlastnikov bytov a nebytových priestorov konanej dňa
21.11.2016 vyplýva len odsalasenie obnovy bytového domu v rozsahu uvedenom v zdpisnici
a vlastnici bytov a nebytových priestorov neodsalasili samotnň projektovú dokumentáciu (čo
ul bolo uvedené vyššie), teda o tejto skutočnosti musi byť eke uskutočnené hlasovanie, 01:J
Žilina — OVBP má za to, že aj keby sa tvrdenie Odvolaterov preukázalo ako pravdivé, nimi
namietaná skutočnosť nebola rozhodujíica pre stavebné konanie a vydanie stavebného
povolenia, kedIe na schôdzi vlastnikov bytov a nebytových priestorov konanej dŕía
21.11.2016 bola len poverená komisia v zloženi: Ivana Tomanová, Katarina Miháliková, Ing.
Ján Mucha, Ivan Sedláček, Zdenek Večefa, Jaroslav Varmus a zástupca OSBD tadca, na
výber projektanta.
Odvolatelia d'alej namietali, že o stavebných dpravách v rozsahu vydaného stavebného
povolenia malo bye rozhodnuté dvojtretinovou vačšinou hlasov všetkých vlastnikov bytov
a nebytových priestorov, ako to ukladá ust. § 14 ods. 4 Zákon Č. 182/1993 Z. z.. Odvolatelia
tiež namietali, že Uznesenie 6. 7, o ktorom sa hlasovalo na schôdzi bytového domu dňa
12.03.2018 je taktiež v rozpore s týmto ustanovenim zákona.
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Podra § 2 ods. 9 Zákona 6. 182/1 993 Z. z. tidržbou sa na tičely tohto zákona rozumejú
činnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného štandardu a kvality spoločných east(
domu, spoločných zariadeni domu a prislušenstva, ako aj odstránenie nedostatkov zistených
servisnou kontrolou.
Podra § 2 ods. 10 Zákona č. 182/1993 Z. z. opravou sa na tičely tohto zákona rozumie
odstránenie čiastočného fiaického opotrebovania alebo poškodenia spoločných east( domu,
spoločných zariadeni domu a prislušenstva z dôvodu ich uvedenia do predchádzajúceho alebo
prevádzkyschopného stavu.
Podra § 2 ods. 11 Zákona Č. 182/1993 Z. z. rekonštrukciou sa na ličely tohto zákona
rozumejú zásahy do spoločných east( domu, spoločných zariadeni domu a prislušenstva, ktoré
znamenajú zmenu v ich kvalite alebo technických parametroch.
Podra § 14 ods. 4 Zákona Č. 182/1993 Z. z. vlastnici bytov a nebytových priestorov v
dome prijimajú rozhodnutia na schôdzi vlastnikov dvojtretinovou vdčšinou hlasov všetkých
vlastnikov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o zmluve o úvere a o každom
dodatku k nej, o zmluve o zabezpečeni eiveru a o každom dodatku k nej, o zmluve o nájme a
ape veci, ktorú vlastnici bytov a nebytových priestorov v dome ulivajú s právom jej apy po
uplynuti dojednaného času ulivania a o každom dodatku k nej, o zmluve o vstavbe alebo
nadstavbe a o každom dodatku k nim, o zmene eičelu ulivania spoločných časti domu a
spoločných zariaded domu a o zmene formy výkonu správy; ak sa rozhoduje o nadstavbe
alebo o vstavbe v podkrovi alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastnikov
bytov a nebytových priestorov v dome na najvyššom poschodi. Sechlas všetkých vlastnikov
bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovani o prevode spoločných
east( domu, spoločných zariadeni domu alebo prirahlého pozemku alebo ich časti. Ak sa
rozhoduje pisomným hlasovanim podra tohto odseku, podpis vlastnika bytu a nebytového
priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorl boli
zvoleni na schôdzi vlastnikov; podpis vlastnika bytu a nebytového priestoru v dome môle
overif aj notár alebo obec.
Vstavba a nadstavba sa uskutočilujú už v rámci existujirceho domu s bytmi a
nebytovými priestormi. V pripade nadstavby ide o využitie bud' existujAceho priestoru alebo
vystavanie d'alkeho podlažia v ul existujircom dome. A napokon vstavba predstavuje
prestavanie spoločného zariadenia alebo časti domu alebo nebytového priestoru na bytovú
jednotku, v praxi aktuálne častým prikladom je vstavba do podlcrovia, pričom nie je vylirčená
ani kombinácia so stre§nou nadstavbou.
Po preskfunani projektovej dokumentácie OD 2ihna — OVBP vyhodnotil odvolaciu
námietku ako neopodstatnenír, nakorko v tomto pripade nie je v žiadnom pripade možné
hovoriť o vstavbe alebo nadstavbe bytového domu, aby malo byť uplatnené ust. § 14 ods. 4
Zákona č. 182/1993 Z. z..
Podra § 46 Správneho poriadku rozhodnutie musi byt' v súlade so zdkonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musi ho vydat' orgán na to prislušný, musi vychádzat' zo sporahlivo
zisteného stavu veci a musi obsahovat predpisane nciležitosti.
Podra § 59 ods. 3 Správneho poriadku odvolaci orgán rozhodnutie zruši a vec vráti
správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiar je to
vhodnejšie najmd z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny organ je právnym
názorom odvolacieho orgánu viazaný.
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Pretože vydané rozhodnutie ustanoveniu § 46 Správneho poriadku nezodpovedalo, 00
žilina — OVBP týmto rozhodnutim uklada Stavebnému úradu, aby v d'alšom konani
pokračoval v intenciach vyššie citovaných zakonných ustanoveni, procesné pochybenia
odstránil a rozhodol vo veci v stilade s prislušnými ustanoveniami Stavebného zákona,
stIvisiacich právnych predpisov a Správneho poriadku.
Z dôvodov uvedených v odôvodneni tohto rozhodnutia vyplýva, že v konani
správneho organu boli zistené také vady, ktoré mali vplyv na zákonnosť napadnutého
rozhodnutia a preto bolo opodstatnené preskúmavané rozhodnutie pre jeho nezákonnosť
zrušiť a vec vratiť správnemu orgánu na opätovné prejednanie a rozhodnutie.

Pou č enie
Proti tomuto rozhodnutiu o odvolani sa podra § 59 ods. 4 Správneho poriadku
nemožno odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať &Worn podra prislušných ustanoveni
Správneho sildneho poriadku.

RNDr. Ivana žurekova
vedítca odboru

Toto rozhodnutie sa ličastnikom konania oznamuje v milade s ust. § 61 ods. 4 v spojeni s § 69 ods.
1 Stavebného zákona verejnou vyhhiikou, ktorá musi byt' vyvesená po dobu 15 dui na úradnej tabuli
mesta eadca, na jej webovom sidle, ak ho má zriadené, na úradnej tabuli OĹJ Žilina — OVBP a na
webovom sidle Okresnčho áradu Žilina. Posledný defi tejto lehoty je dhom doručenia. Mesto tadca
bezodkladne oznámi skutočnost' o vyveseni a zveseni tohto rozhodnutia OĹJ Žilina — OVBP.
Vyvesené do:

Vyvesené od:
Pečiat
potvr

Zvesené dfia:

s opravnenej osoby
ITESTOTAI11 I \;
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Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou v stilade s ust. § 61 ods. 4 v spojeni § 69
ods. 1 Stavebného zákona:
1. Vlastnici bytov a nebytových priestorov obytného domu čs. 2304 zapisani na LV 6. 4143
pre la.: tadca,
2. Ing. Vladimir Golis, GOLD PROJEKT, s.r.o., Okružna 689/5, 022 04 Čadca,
Na vedonde:
3. Okresné stavebné bytové družstvo, Gočárova 252, 022 47 tadca,
4. Ing. Jan Mucha, Školska 2304/23, 022 01 tadca,
5. Katarina Mihalikova, gkolska 2304, 022 01 tadca,
6. Andrea Kondekova, Školská 2304/23, 022 01 tadca,
7. Zuzana Bajáková, Podjavorinskej 2397/12, 022 01 Cadca,
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8. Orga Lukačovičovd, Gočdrova 1506, 022 01 tadca,
9. MUDr. Gabriela Pečkovd, E. Janotu 725/1, 022 01 tadca,
10. Bc. Ivana Tomanovd, Školskd 2304, 022 01 tadca,
11. Mgr. Magdaléna Kapustovd, Školskd 2304, 022 01 tadca,
12. Radovan Petrek, 023 51 Rakovd 170,
13. Anna Hermanovd, Mierovd 2162, tadečka 196, 022 01 tadca,
14. Mesto tadca — primitor mesta, Ndmestie slobody č. 30, 022 01 tadca,
15. Mesto tadca — Oddelenie výstavby, OP, stavebného poriadku a dopravy, Ndmestie
slobody Č. 30, 022 01 tadca (spolu so sprdvnym spisom),

eo:
16. spis
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