
Zmena v užívaní stavby Výroba hračiek z plastových hmôt na účel Ubytovňa, Sereď 

Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, č. OU-TT-OVBP2-2018/02746 - vyjadrenie 

 

Okresný úrad Trnava (ďalej len „OU“) uvedeným rozhodnutím zrušil rozhodnutie mesta 

Sereď, ktorým nepovolilo zmenu účelu užívania stavby, a vec vrátil mestu Sereď na nové 

konanie a rozhodnutie. 

 

Osoby, ktoré pripravili rozhodnutie, použili osobitný spôsob argumentácie. Použitie vyhl. č. 

55/2001 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), podľa mňa, stojí na vratkých nohách. Podľa § 1, táto 
vyhláška ustanovuje podrobnosti o obsahu a spôsobe spracovania 
územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie a ich zadaní, 
registračných listov územných plánov a o obsahu územnoplánovacích činností. 
Prakticky, vyhláška je návodom na spracovanie a posúdenie zákonnosti územného plánu 

(ďalej len „UP“), územného plánu zóny a všetkých druhov územnoplánovacích podkladov.  

Podľa mňa, formulácia posledného odseku na str. 8 rozhodnutia nie je akceptovateľná. OU 

použil spojenie „Medzi občiansku vybavenosť v zmysle § 12 vyhlášky ... patria stavby pre 

školstvo, ..., dočasné ubytovanie ...“ v duchu, ktorým chce vyvolať ničím nepodložený dojem, 

že aj stavby pre dočasné ubytovanie patria povinne do (každého) občianskeho vybavenia.  

OU mal citovať konkrétnu úpravu, ako cituje aj úpravy iných predpisov. Ak by to bolo ako 

uvádza, nemal by byť s tým problém. Ak by to urobil, podľa mňa, vykľulo by sa šidlo z vreca. 

Podľa § 12 ods. 10 písm. a) vyhlášky, obytné územia podľa odseku 9 obsahujú aj 
plochy na občianske vybavenie, na ktorých sa v súlade s významom 
a potrebami obcí môžu umiestňovať stavby pre ... dočasné ubytovanie ... 
Pozornému čitateľovi neunikne rozdiel medzi „patria“ a „môžu sa umiestňovať v súlade 

s významom a potrebami obcí.  

Vnímam to tak, že predpis dáva priestor pre slobodnú vôľu obce, či v obytnom území v rámci 

občianskeho vybavenia umožní v UP umiestniť aj stavbu pre dočasné ubytovanie, pričom 

v zmysle úpravy, môže v jednom obytnom území umožňovať a v inom nemusí. 

OU tvrdí, že na takom území je možné umiestniť (akúkoľvek) občiansku vybavenosť, ktorú 

vymenúva vyhláška v § 12 ods. 10 písm. a), ale neuvádza to takto. Asi, aby to neudrelo do očí 

hneď pri prvom prečítaní. Rozhodol sa nebrať ohľad na text regulatívu v zátvorke. Na základe 

akej právnej úpravy alebo úvahy, zabudol uviesť.  

 

OU cituje, že stavba, ktorá je predmetom konania, sa nachádza v regulačnom bloku „V-20“ – 

existujúca plocha výroby a skladov. Bolo by zaujímavé, ak by odôvodnil, prečo to nepriradil 

zmyslu niektorej úpravy tej istej vyhlášky. Ak by použil odkaz na zmysel § 12, bol by musel 

priznať farbu. V zmysle § 12 ods. 4 písm. f) vyhlášky plochy výroby a skladov sú obvykle 

súčasťou výrobných území. Na tie sa vzťahujú úpravy § 12 ods. 13 vyhlášky, podľa ktorého 

Výrobné územia podľa odseku 4 písm. f) 
a) sú plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe 
charakteru prevádzky sú neprípustné v obytných, rekreačných a zmiešaných 
územiach, 
b) sú plochy pre priemyselnú výrobu, ktoré sa zriaďujú v obciach s veľkým objemom 
priemyselnej výroby a prepravy; ... 
c) pre poľnohospodársku výrobu sa zriaďujú v obciach ...  
Podľa § 12 ods. 10 písm. a) vyhlášky, stavba pre dočasné ubytovanie je prípustná v obytnom 

území. Preto nepatrí na plochu výroby a skladov, ani ako doplnkové funkčné využitie. 

Ak sa OU rozhodol použiť vyhlášku ako podklad pre rozhodnutie o odvolaní, potom so 

všetkým, čo k tomu patrí a čo z nej vyplýva. Vrátane toho, že z nej dostatočne jasne vyplýva, 

že ubytovňa ako budova / stavba pre dočasné ubytovanie nie je vhodná a ani prípustná na 

plochu výroby a skladov, a to ani vtedy, ak nie je vyslovené uvedená ako zakazujúce funkčné 

využívanie územia. 
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OU sa odvoláva na správny poriadok a tvrdí, že stavebný úrad porušil niektoré z jeho 

ustanovení. Podľa mňa, sám sa tým neriadil. Podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku, 

v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom 
na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil 
správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ... 
Podľa mňa, OU neuviedol v odôvodnení, čo mal. Napr. ako zistil, že zmena na Ubytovňu je 

v súlade so záujmami a potrebami mesta. Zvykne sa to označiť ako nepreskúmateľné. 

Vnímam to ako ničím nepodloženú voľnú úvahu. Argument § 12, ktorý použil OÚ, ak by bol 

legálny, by znamenal, že na každom obytnom území, kde by bolo prípustné umiestniť 

občianske vybavenie, by bolo právne bezvýznamné, čo by bolo uvedené v regulatívoch ďalej. 

Ak by malo byť prípustné umiestniť stavbu / povoliť zmenu účelu na dočasné ubytovanie, 

potom aj na akýkoľvek iný účel občianskeho vybavenia, ktorých vyhláška vymenúva vyše 10. 

Podľa mňa, taký legislatívny stav by bol zvrátený. 

 

Podľa OU, z toho, čo napísal na str. 8, má vyplývať, že navrhovaná stavba Ubytovňa je 

v súlade s ÚPD mesta Sereď. Mňa argumenty OU nepresvedčili. A nielen preto, že 

predmetom konania nebola a nie je navrhovaná stavba, ale zmena účelu užívania stavby. 

Štátny orgán si nemôže vyberať, čo sa mu z dôkazov / podkladu pre rozhodnutie hodí a čo 

nie. Je viazaný čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého, štátne orgány môžu konať iba na 

základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Neviem o tom, 

že by nejaký zákon ustanovil právo orgánu ignorovať časť textu len preto, že je v zátvorke. 

 

Na str. 10 rozhodnutia je to najpodstatnejšie, čo odkazuje OU, a nielen mestu Sereď. 

Oznamovacím spôsobom dáva príkazy, aj príkaz povoliť zmenu v užívaní stavby, keď 

uvádza: „V novom konaní bude stavebný úrad, mesto Sereď, postupovať v súlade so 

stavebným zákonom a s ním súvisiacimi predpismi, vyzve stavebníka na doloženie dokladov 

v súlade s vykonávacou vyhláškou a vydá rozhodnutie v súlade so zákonom, t.j. povolí zmenu 

v užívaní stavby. 

Ak je tá zmena v užívaní stavby taká samozrejmá, nie je jasné prečo OU vec vrátil na nové  

konanie a rozhodnutie mestu Sereď, nezabezpečil doplnenia dokazovania, ak stačí vyzvať 

stavebníka na doloženie dokladov v súlade s vykonávacou vyhláškou, ktoré asi netreba ani 

posudzovať, keďže aj bez nich je OU jasné, že sa musí povoliť zmena v užívaní stavby. 

 

Podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku, odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti 
správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to 
vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je 
právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný. 

Z rozhodnutia nemožno ani zacítiť náznak procesnej ekonómie, ale to je to najmenej. Ak OU 

vyčíta mestu Sereď nezákonnosť rozhodnutia, potom by si mal o to viac dať záležať, aby 

nevydal taktiež nezákonné rozhodnutie. 

Podľa zákona, ak odvolací orgán zruší rozhodnutie, vec vráti na nové prejednanie 

a rozhodnutie. 

Podľa výroku rozhodnutia, OU zrušil rozhodnutie a vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie. 

Nové konanie je podstatne iný právny stav ako nové prejednanie. 

OU vydal rozhodnutie s výrokom, ktorý nemá oporu v zákone. Dôsledkom je jeho 

nezákonnosť. Nezákonné rozhodnutie má byť zrušené. Pri rozhodnutí, ktoré je právoplatné, 

zostáva jediná možnosť – mimoriadny opravný prostriedok. 

Keďže toto rozhodnutie je procesné, ako také je vylúčené z preskúmania súdom. 

 



Zmena v užívaní stavby Výroba hračiek z plastových hmôt na účel Ubytovňa, Sereď 

Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, č. OU-TT-OVBP2-2018/02746 - vyjadrenie 

 

Podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku, odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie 
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené 
vady odstráni. 
Ak OU zistil, že chýbajú podklady, mal sa postarať o ich doplnenie a odstrániť zistené 

nedostatky predchádzajúceho konania. 

 

Podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie 
zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. 
Podľa mňa, ak OU je presvedčený o existencii dôvodov pre zmenu rozhodnutia – prikazuje 

povoliť zmenu v užívaní stavby, podľa mňa, bol povinný zmeniť rozhodnutie a prevziať 

zodpovednosť za právny stav. 

 

§ 59 správneho poriadku neupravuje právo odvolacieho orgánu prikázať prvostupňovému ako 

má rozhodnúť. Neviem ani o inom predpise, kde by to bolo ustanovené. Opäť sa dostávam 

k čl. 2 ods. 2 ústavy SR. Podľa mňa, dostala riadnu facku, ak nie rovno K.O. 

 

Osobne by som sa necítil viazaný takým názorom odvolacieho orgánu, lebo ho nevnímam za 

súladný s právnym poriadkom SR, 
 
V konaní je ďalší zaujímavý moment. Mesto Sereď zbytočne vydalo záväzné stanovisko ako 

orgán územného plánovania, lebo zákonodarca práve v záujme procesnej ekonómie vylučuje, 

aby mesto (obec) bolo v tom istom konaní aj stavebným úradom, aj dotknutým orgánom a aby 

navrhovateľ / stavebník obstarával vyjadrenie od toho istého subjektu, ktorý rozhoduje o jeho 

návrhu / žiadosti. OU to správne vytkol, lebo také stanovisko nemôže mať povahu záväzného 

stanoviska. To však neznamená, že stav. zákon zakazuje, aby mesto na účely výkonu funkcie 

stavebného úradu pri posudzovaní súladu návrhu / žiadosti s UP mesta nevyužilo svojich 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon funkcií mesta ako orgánu územného plánovania. 

Stav. zákon nebráni komunikácii medzi organizačnými útvarmi mestského úradu.  

Z hľadiska organizačného práva, stavebný úrad a orgán územného plánovania v tomto prípade 

je ten istý subjekt, tá istá právnická osoba – mesto Sereď. Z hľadiska pracovného práva, je na  

primátorovi a prednostovi mestského úradu, aby rozhodol / rozhodli, ktoré útvary a ktorí 

zamestnanci sa budú podieľať na príprave rozhodnutia mesta Sereď ako stavebného úradu.  

 

Ing. Vladimír Dulla 

nezávislá osoba, ktorá sa dlhodobo 

venuje aplikácii stavebného zákona 

a súvisiacich predpisov 


