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MESTO SEREĎ 

Námestie Republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

 

Vaša značka:       V Seredi, dňa:  

13533/ÚPaSP575/2018      20.07.2018 

 

 

 

Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu 13533/ÚPaSP575/2018 zo dňa 03.07.2018  

 

         Dňa 09.07.2018 bolo spoločnosti BRUTTO, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 912, Sereď, IČO: 44 533 870 

doručené rozhodnutie Mesta Sereď č. 13533/ÚPaSP575/2018 zo dňa 03.07.2018. 

 

         Proti vyššie uvedenému rozhodnutiu spoločnosť BRUTTO, s.r.o. podáva v zákonnej lehote  

odvolanie 
a odvolaciemu orgánu navrhuje toto rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť Mestu Sereď na nové prejednanie 

a rozhodnutie. 

 

Dôvody: 

 

          Napadnutým rozhodnutím Mesto Sereď, stavebný úrad nepovolilo zmenu účelu užívania stavby 

„Výroba hračiek z plastových hmôt“, stavba súp. Č. 4433 na pozemku parc. č. 3663/13, kat. úz. Sereď, na ul. 

Niklová na účel „Ubytovňa“. 

 

         Dôvodom nepovolenia zmeny účelu stavby je, že podľa záväzných regulatívov pre funkčnú plochu V-

20 je prípustná funkcia občianskej vybavenosti v rozsahu výrobné služby, veľkoobchod a pod. . Územný 

plán Mesta Sereď stanovenými zásadami a regulatívmi určuje rešpektovať hlavnú funkciu, ktorá je prvoradá 

a určujúca, doplnkové funkcie sú prípustné v rozsahu neobmedzujúcom hlavnú funkciu. Z uvedeného 

dôvodu na plochách výroby a skladov je prípustná funkcia občianskej vybavenosti len v rozsahu jej 

špecifikácie určenej ako výrobné služby, veľkoobchod a pod., ktoré neobmedzia hlavnú funkciu na funkčnej 

ploche – výrobu a sklady. 

 

         Ďalej je rozhodnutie zdôvodnené tým, že Mesto Sereď ako orgán územného plánovania vydalo dňa 

29.06.2018 stanovisko pod č. 13532/18031ÚPaSP574/2018, v ktorom uvádza, že ubytovanie, ako nevýrobná 

služba, v tejto lokalite nie je v súlade so záväznou časťou Územného plánu Mesta Sereď, ktorá bola vyhlásená 

VZN č. 7/2015 v znení jeho zmien a doplnení VZN č. 5/2016, VZN č. 6/2016 a VZN č. 5/2017. Vzhľadom na 

to, že zmena účelu užívania stavby je v rozpore so záväznou časťou Územného plánu Mesta Sereď, stavebný 

úrad zmenu v užívaní stavby nepovolil.  

 

         Vyššie uvedené rozhodnutie považuje spoločnosť BRUTTO, s.r.o. za nezákonné, v rozpore so záväznou 

časťou Územného plánu Mesta Sereď vyhlásená VZN č. 7/2015, v rozpore so stavebným zákonom 

a v rozpore s Ústavou SR. 

 

         Podľa záväznej časti územného plánu C.1 ZÁKLADNÉ ZÁSADY, C.1.1. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ 

REGULATÍVY  
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(1) ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA 

ÚZEMIA 

j) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, ako aj určenie prípustných, 

obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na jednotlivé funkčné a priestorovo homogénne jednotky sú 

uvedené v časti C.1.2.  

 

(3) ZÁSADY A REGULATÍVY NA UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA: 

a) občianskou vybavenosťou sú rôzne druhy zariadení v území, ktorých prevádzkou sa zabezpečuje 

poskytovanie služieb obyvateľom a návštevníkom obce: 

Nekomerčnú (verejnoprospešnú) vybavenosť tvoria zariadenia školstva, kultúry, telovýchovy a športu, 

zdravotníctva (čiastočne – štátne zariadenia), sociálne služby, verejná správa. 

 

Komerčnú vybavenosť tvoria zariadenia maloobchodu, verejného stravovania a ubytovania, výrobné 

a nevýrobné služby, ako aj časť súkromných zariadení v ostatných odvetviach (zdravotníctvo, sociálne 

služby a pod.).  

 

         Podľa časti C.1.2 ÚP ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE JEDNOTLIVÉ FUNKČNÉ PLOCHY 

(platia súčasne so všeobecne záväznými regulatívmi v kap. C.1.1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY) 

pre funkčné plochy V-20, V-21 plochy výroby a skladov – existujúce a navrhované, platia tieto záväzné 

regulatívy:  

 hlavná funkcia – plocha výroby a skladov 

 prípustná funkcia – občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.) 

 v ochrannom pásme dráhy železničnej trate a železničných vlečiek rešpektovať obmedzenia, 

vyplývajúce z platných právnych predpisov 

 odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch jednotlivých 

zariadení a prevádzok. 

 

         V zmysle vyššie uvedeného znenia záväznej časti ÚP a vzhľadom na navrhovanú zmenu účelu užívania 

stavby, zásadne explicitne nemôže ísť o žiadny rozpor so záväznou časťou ÚP, pretože ÚP Mesta Sereď 

explicitne uvádza v záväzných regulatívoch pre jednotlivé funkčné plochy v časti označenej funkčnej plochy 

V-20, V-21 ako hlavnú funkciu - plocha výroby a skladov a ako prípustnú funkciu – občianska vybavenosť 

(výrobné služby, veľkoobchod a pod.).  

 

         Vyjadrenie prípustnej funkcie ako základného právneho nástroja uplatnenia si práva v tomto prípade je 

označenie prípustnej funkcie - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ. Zároveň je potrebné poukázať aj na v zátvorke 

uvedenú prípustnú funkciu - výrobné služby, veľkoobchod a pod., čím kreátor územného plánu mesta 

Sereď, jasne definoval širokospektrálne určenie prípustnej funkcie a to dokonca vyjadrením „a pod.“, ktoré 

definovanie a pod., jasne zrejme a rigidne určuje, že môžu byť prípustné aj podobné služby. (potom nemala 

byť v územnom pláne mesta Sereď definovaná          

         PRÍPUSTNÁ FUNKCIA - občianska vybavenosť, ale mala byť definovaná NEPRÍPUSTNÁ FUNKCIA - 

občianska vybavenosť ) 

 

         Nakoľko prípustná funkcia ku hlavnej funkcii v záväzných regulatívoch pre jednotlivé funkčné plochy 

v časti V-20, V-21, územného plánu mesta Sereď je legitímnym a legálnym doplnením riešenia funkčnej 

plochy s danou definovanou možnosťou, ktorá je označená ako prípustná funkcia (nie je označená ako 

neprípustná funkcia), ide o umožnenie a doplnenie prípustného "práva" prípustnej funkcie ku hlavnej 

funkcii v rámci riešenia funkčnej plochy v označenom územnom pláne a nemôže ísť o vyslovený zákaz 
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"práva", riešenia funkčnej plochy, tak ako ho svojvoľne nelegitímne označuje a definuje vyjadrením v 

odôvodnení Rozhodnutia, správny orgán mesta, citujem : 

 

 
 

         V tomto prípade vyjadrenie a výklad "práva" v časti funkčnej plochy označenej v  záväzných 

regulatívoch a to správnym orgánom pre uvedenú funkčnú plochu, zásadne nelegitímne a negatívne 

zasahuje do už označeného legitímneho "práva" prípustnej funkcie určenej v samotnom územnom pláne 

Mesta Sereď, nakoľko správny orgán, bezbreho a širokým spôsobom nelegitímne "zakazuje", v územnom 

pláne mesta Sereď tam určenú a definovanú "prípustnú funkciu", ktorá je legitímnym doplnkom "hlavnej 

funkcie" v označenej časti funkčnej plochy územného plánu mesta Sereď a to bez akéhokoľvek odkazu na 

konkrétny prameň práva, ktorý prameň práva by taký výklad práva zákazu funkcie dokazoval ako 

neprípustný pre túto funkčnú plochu územného plánu mesta Sereď.  

  

         Údajne podľa správneho orgánu, prípustná funkcia nemôže obmedzovať hlavnú funkciu v územnom 

pláne v časti určenej funkčnej plochy, čo je hrubo arbitrárne a hlavne skresľujúco určený výklad právne 

irelevantného vyjadrenia a to nemožného práva, pretože prípustná funkcia aj podľa zákona a vykonávacích 

predpisov je tou skutočnosťou, ktorá dopĺňa zásadným spôsobom hlavnú funkciu, teda prípustná funkcia 

nemôže OBMEDZOVAŤ (ani zakazovať) žiadnym spôsobom hlavnú funkciu. (potom mala byť definovaná a 

určená v územnom pláne mesta Sereď, v tejto časti funkčnej plochy, Neprípustná funkcia - občianska 

vybavenosť) 

 

         "Právo" vyjadrené v prípustnej funkcii v záväzných regulatívoch pre jednotlivé funkčné plochy v časti 

V-20, V-21, územného plánu mesta Sereď, "Prípustná funkcia - Občianska vybavenosť", určuje už len zo 

samotného základu slova "prípustná" funkcia, možnosť a rigidnosť uplatniť prípustnú funkciu v časti 

"Občianska vybavenosť" a nemôže byť tento slovný základ "prípustná" funkcia, arbitrárne vykladaný takým 

spôsobom ako to vykonal správny orgán, ktorý vydal toto Rozhodnutie a ktorý určil, že prípustná funkcia 

nemôže "obmedzovať" hlavnú funkciu. Ide o správnym orgánom arbitrárne právne irelevantný výklad 

slovného spojenia "prípustná funkcia - občianska vybavenosť", ktorá už len zo samotného základu slova 

"prípustná", dopĺňa hlavnú funkciu v tam vyjadrených prípustných funkciách a nijako nemôže hlavnú 

funkciou "obmedzovať" či "zakazovať", pretože potom by musela byť a bola vyjadrená v územnom pláne a 

jeho záväzných regulatívoch ako "NEPRÍPUSTNÁ FUNKCIA" ako je to aj v iných prípadoch tohto 

územného plánu.  

 

         Nakoľko nejde o neprípustnú funkciu, ale o definovanú prípustnú funkciu v územnom pláne mesta 

Sereď, je Rozhodnutie o nepovolení zmeny účelu užívania stavby, v hrubom rozpore so samotným 

územným plánom mesta Sereď. 

 

         Arbitrárne opačným výkladom práva, ktoré použil správny orgán v tomto Rozhodnutí, vlastne 

dehonestoval zásadné postavenie "prípustnej funkcie - občianska vybavenosť" pre "hlavnú funkciu", čím 

fakticky vylúčil všetky "prípustné funkcie" v územnom pláne mesta Sereď, (aj tie ktoré sú potom výslovne 
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zakazujúce) čím sa dopustil arbitrárneho výkladu práva, posudzovania zmeny účelu užívania stavby, čo je 

neprípustný zásah do princípu "právnej istoty", vytvorenej samotným územným plánom a jeho záväznými 

regulatívmi pre konkrétne funkčné plochy, určenými hlavnými funkciami  a prípustnými funkciami v 

samotnom územnom pláne  mesta Sereď. 

 

         Nakoľko správny orgán mesta Sereď, ktorý vydal uvedené Rozhodnutie, zavádza v tomto Rozhodnutí 

nový a to hrubo arbitrárny výklad, ním samo určeného kvázi "práva" v územnom pláne mesta Sereď, a 

obchádza platné zákony a iné právne normy, ktoré taxatívne určujú "občiansku vybavenosť", nie je legitímne 

aby správny orgán určoval jednak výklad práva "občianska vybavenosť" a nie je legitímne aby správny orgán 

vykladal právo "ad hoc" pre každý prípad ako sa mu hodí. 

 

         Zároveň treba deklarovať faktický "právny nezmysel",  vyjadrený správnym orgánom ktorý vydal 

Rozhodnutie, že ak by prípustná funkcia mala nejakým spôsobom "obmedzovať" či "zakazovať" hlavnú 

funkciu, musela by byť v záväzných regulatívoch označená ako "Zakázaná funkcia", či "Neprípustná funkcia" 

ku hlavnej funkcii. 

 

         Pretože lingvistickým výkladom pojmu "prípustná" funkcia, je zo slovníka pojmov určená prípustná 

funkcia ako : prípustný,  ktorý možno pripustiť (op. neprípustný) • dovolený • povolený (op. nedovolený, 

zakázaný): prípustná, dovolená, povolená rýchlosť; nie je prípustné, dovolené, povolené fajčiť v 

miestnosti • prijateľný (ktorý možno prijať): prijateľné riešenie, prijateľná vec • možný (op. nemožný): je to 

možné, nie je možné vykonať správnym orgán, ktorý vydal toto Rozhodnutie, absolútne arbitrárny výklad 

pojmu "prípustná funkcia - občianska vybavenosť", a to opačným spôsobom. 

 

         V tejto súvislosti poukazujeme na to, že na danom území (V-20, V-21) sa nachádza ubytovňa, 

nepreukázalo sa, že predmetná ubytovňa negatívnym spôsobom ovplyvňuje hlavnú funkciu tejto funkčnej 

plochy. Práve naopak, dopĺňa ju.  

 

         Ďalej uvádzame, že v okruhu 100 m od stavby, ktorej zmenu účelu využitia požadujeme, sa nenachádza 

žiadna výrobná ani skladová prevádzka. Takže navrhovaná zmena účelu využitia sa nijakým spôsobom 

nedotkne hlavnej funkcie na funkčnej ploche.  

 

        V napadnutom rozhodnutí  správny orgán neuviedol, akým konkrétnym spôsobom by navrhovaná 

zmena využitia stavby obmedzila hlavnú funkciu na funkčnej ploche – výrobu a sklady. V tomto smere je 

napadnuté rozhodnutie nepreskúmateľné. 

 

         Čo sa týka stanoviska Mesta Sereď ako orgánu územného plánovania č. 13532/18031ÚPaSP574/2018, 

toto stanovisko vydalo oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, t.j. to isté oddelenie Mesta 

Sereď, ktoré vydalo samotné napadnuté rozhodnutie. Bez ohľadu na túto skutočnosť, oddelenie územného 

plánovania a stavebného poriadku nie je dotknutým orgánom v zmysle ustanovenia §-u 126 a ust. §-u 140a 

zákona č. 50/1976 Zb. a jeho vyjadrenie nemožno považovať za smerodajné a záväzné pri rozhodovaní vo 

veci.   

 

        Podľa §-u 85 stavebného zákona:  

(1) Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. 
Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového 
zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a 

https://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=prijate%C4%BEn%C3%BD
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zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na 
konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84. 
(2) Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom 
konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so 
zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a 
nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v 
užívaní stavby podľa odseku 1. 
(3) Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak 
sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie. 
 

         V prejednávanom prípade zmena účelu užívania stavby spočíva iba v zmene spôsobu užívania stavby, 

s ktorou nie je spojené rozšírenie výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo 

životné prostredie a predmetná zmena účelu užívania nie je spojená so zmenou stavby.  

 

         Z dikcie ustanovenia §-u 85 ods. 3 stavebného zákona výslovne vyplýva, že zmenu účelu užívania 

stavby stavebný úrad nepovolí len ak je v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie. 

V prejednávanej veci sa však o takýto prípad nejedná, nakoľko rozpor podaného návrhu na zmenu účelu 

užívania stavby a záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie objektívne neexistuje. Pre danú lokalitu je 

prípustná funkcia občianska vybavenosť, nie je uvedený zákaz, resp. neprípustná stavba s funkciou 

prechodného ubytovania.  

 

         Ďalej poukazujeme na rozsudok Najvyššieho súdu SR 6Sžp/37/2012, podľa ktorého, citujem: 

 

         „Správny orgán v rámci svojej kompetencie, ktorú mu zveruje stavebný zákon, by mal pri výkone 
verejnej moci dohliadať nad dodržiavanie nie len relevantných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
k stavebnému konaniu, ale aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zo svojej pozície by mal 
zabraňovať svojou rozhodovacou činnosťou výkonu takých subjektívnych práv, ktoré by zasahovali do 
výkonu práv iného subjektu s rovnakým obsahom práv. Vlastnícke právo ako také je absolútne a pôsobí 
„erga omnes“. V ústavnoprávnej rovine podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR vlastnícke právo všetkých vlastníkov 
má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Funkcia práva vlastniť majetok a jeho ochrana spočíva v tom, aby sa 
vlastníkovi poskytla a súčasne aj trvale garantovala právna istota, že vlastnícke právo k veci, ktoré nadobudol 
v súlade s platnými zákonmi, sa nemôže obmedziť alebo využiť bez právneho dôvodu. V čl. 1 dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení dodatkové protokolu č. 1 sa poskytuje ochrana 
majetku každej fyzickej a právnickej osobe s výnimkou pozbavenia majetku na základe podmienok 
ustanovených v zákone z dôvodu verejného záujmu.“ 
 
         Mesto Sereď napadnutým rozhodnutím spoločnosti BRUTTO, s.r.o. bez akéhokoľvek právneho dôvodu 

obmedzil jeho vlastnícke práva k predmetnej stavbe a to tým spôsobom, že v rozpore so zákonom mu 

neumožní využiť predmetnú stavbu na navrhovaný účel. 

 

 

 

 

Ing. Marián Sidor, CSc. 

konateľ 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20160101#paragraf-76

