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VEREJNÁ VYHLASKA

Upovedomenie o obsahu odvolania k rozhodnutiu 
zo dňa 22.3.2019 č. OSaŽP/70-10751/2019/GD 

o zamietnutí návrhu na umiestnenie líniovej stavby - miestnej komunikácie 
„Miestna komunikácia Cesta „A“ FT Dl, Kopánka, Pekné pole I, Trnava“

Dňa 10.4.2019 bolo doručené odvolanie Ing. Tibora Šantu a Ennílie Santovej proti 
rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na umiestnenie líniovej stavby - miestnej komunikácie 
„Miestna komunikácia Cesta „A“ FT Dl, Kopánka, Pekné pole 1, Trnava“, ktoré vydalo Mesto 
Trnava dňa 22.3.2019 č. OSaŽP/70-10751/2019/GD.

Miesto umiestnenia líniovej stavby:
Kopánka, Pekné pole I. etapa (podľa ÚPN a ÚPP), medzi Ulicou Pavla Mudroňa a budúcim 
pokračovaním Ulice Maximiliána Héliu , k.ú. Trnava, pozemky registra „C“ časť p.č. 4021/87, 
p.č. 4021/165, p. č. 4021/662, p.č. 4021/531, časť p.č. 4021/313, časť p.č. 4021/638, časť p.č. 
4021/305, pripojenie v mieste pokračovania Ulice Maximiliána Héliu p.č. 4021/965, p.č. 
4021/267 (pozemok registra „E“ p.č. 1500/3)

Rozhodnutie Mesta Trnava zo dňa 22.3.2019 bolo vyvesené a zverejnené verejnou 
vyhláškou v termíne od 27.3.2019 do 12.4.2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu navrhovateľov Ing. Tibora Šantu 
a manželky Emílie Santovej, bytom Ulica Jána Hajdóczyho 104, Trnava bolo doručené 
v zákonnej lehote účastníkmi konania Ing. Tiborom Santom a Emíliou Santovou.

Mesto Trnava, na základe § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov ako príslušný správny orgán, na základe § 56 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok),
upovedomuje o obsahu podaného odvolania ostatných účastníkov konania verejnou 
vyhláškou.

Zároveň účastníkov konania vyzývame, aby sa najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto upovedomenia vyjadrili k obsahu odvolania.
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Toto upovedomenie o obsahu odvolania má podľa § 26 správneho poriadku povahu 
verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené, spolu s podaným odvolaním doručeným dňa 
10.4.2019 na úradnej tabuli Mesta Trnava po dobu 15 dní.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto upovedomenia.

Zverejnenie upovedomenia bude v rovnakej lehote aj na webovom sídle mesta Trnava 
www.trnava.sk.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie bude spisový materiál spolu s podaným odvolaním 
postúpený na preskúmanie príslušnému odvolaciemu orgánu, Okresnému úradu Trnava, 
odboru výstavby a bytovej politiky. Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava, na preskúmanie podľa 
§ 58 správneho poriadku.

Príloha na vyvesenie na úradnej tabuli mesta Trnava: 
Odvolanie doručené dňa 10.4.2019 (reg. záznam 24552/2019)

Príloha na zverejnenie na webovom sídle mesta Trnava; 
Odvolanie doručené dňa 10.4.2019 (reg. záznam 24552/2019)
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Ing. Iveta Miterková
vedúca odboru stavebného a životného prostredia 

na základe písomného poverenia
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Doručí sa verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania:
1. účastníci územného konania podľa § 34 ods.2 stavebného zákona - fyzické a právnické 

osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným 
pozemkom a stavbám v riešenom území môžu byť územným rozhodnutím líniovej stavby 
priamo dotknuté);

orientačná lokalizácia umiestnenia líniovej stavby v území Pekné pole, Kopánka 
(podklad WebGIS mesta Trnava, KN 31.12.2018 a OFM 2017) 

orientačný návrh na umiestnenie líniovej stavby

Potvrdenie dátumu vyvesenia,a zvesenia verejnej vyhlášky:

vyvesené dňa- 
pečiatka, pod

J 5. APR. 2019
...... ŕ

'BKV ÚRAD v 
HLAVS^Á f 

sn T f Tfsmm

tf
zvesené dňa 

pečiatka, podpis

Mesto Trnava, f/iests'^ý úrad v Trnave 
Odbor organizačný a vnútornej správy 
Dokument vyvesený
Dňa .í.,5..4píí..;m,.... hod...........................

Podpis^7.^,|ŕ'.^..í.................
Dokunfenťí^vesený

Dňa ........hod.
O^ŕsŤhlef.!......,........
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Doručí sa dotknutým orgánom - ÚPVS:

1. Mesto Trnava, MsÚ - odbor dopravy a komunálnych služieb (cestný správny orgán)
2. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 02 Trnava
3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ulica Limbová 6, 917 02 Trnava
5. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ulica Cukrová 1, 917 01 Trnava
6. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 821 04 Bratislava
7. SPP-distribúcia, a,s.. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava
8. TAVOS a.s.. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
9. Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
11. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 06 Bratislava
12. SIEMENS, s.r.o.. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
13. SWAN a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Ulica Rybníková 9,

917 01 Trnava
15. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3,

917 01 Trnava

Na vedomie (bez prílohy):
16. Ing. Tibor Santa, Ulica Jána Hajdóczyho 104, 917 01 Trnava
17. Emília Santová, Ulica Jána Hajdóczyho 104, 917 01 Trnava
17. Projektant: Ing. Peter Staríček, Ulica Bučianska 6, 917 01 Trnava 1
18. PROVIA s.r.o.. Ulica Lomonosovova 6, 918 54 Trnava

19. Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava - odbor územného rozvoja a koncepcií
20. Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava - odbor právny a majetkový
21. Mesto T rnava. Mestský úrad T rnava - odbor dopravy a komunálnych služieb

Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave - odbor stavebný a životného prostredia, 
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava



Ing.Tibor Santa a Emília Santová,Jána Hajdóczyho 104,917 01 Trnava

úrad v Trnave

Mestský úrad v Trnave 

Ulica Trhová č.3 

917 01 Trnava
L,- .

v Trnave dňa 9.4.2019

VecrOdvolanie proti rozhodnutiu značky OSaŽP/70-10751/2019/GD zo dňa 
22.3.2019

Dňa 28.3.2019 nám bolo doručené rozhodnutie vecne a miestne príslušného 
stavebného úradu o zamietnutí návrhu na umiestnenie líniovej stavby-miestnej 
komunikácie zn. OSaŽP/70-10751/2019/GD zo dňa 22.3.2019.

Proti vyššie uvedenému rozhodnutiu podávame v zákonnej lehote v dvoch 
vyhotoveniach

Odvolanie:

a navrhujeme aby Okresný úrad v Trnave podľa §59 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. 
ako aj podľa príslušných ustanovení stavebného zákona rozhodnutie mesta Trnava 
č. OSaŽP/70-10751/2019/GD zo dňa 22.3.2019,ktorým bol zamietnutý návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “Miestna komunikácia Cesta “A” FT 
Dl,Kopánka,Pekné pole I,Trnava zrušil a vec vrátil prvostupňovému 
správnemu orgánu na nove prejednanie a rozhodnutie.

Dôvody:

Postup podľa §59 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. navrhujeme najmä z dôvodu rýchlosti 
alebo hospodárnosti tak, aby bol správny orgán právnym názorom odvolacieho 
orgánu viazaný. Prvý návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby -



prepojovacej miestnej komunikácie “Cesta A” sme podali dňa 13.1.2008 .Okresný 
úrad Trnava podľa §59 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. právoplatne dňa 23.3.2016 
územné rozhodnutie pre líniovú stavbu MK - cesta “A” na základe rozsudku NSSR 
4SŽO/17/2015 zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a 
rozhodnutie v súlade so zákonom.Mesto Trnava nesprávnym úradným postupom 
spočívajúcim v nečinnosti,zbytočnými prieťahmi v konaní nakoniec po 3 rokoch 
rozhodlo,že návrh na umiestnenie líniovej stavby “Miestna komunikácia Cesta “A” 
FT Dl,Kopánka,Pekné pole I,Tmava zamieta podľa §37 ods.4 stavebného zákona 
v spojitosti s §38 stavebného zákona.Stavebný úrad návrh o umiestnení líniovej 
stavby zamietol ako celok na základe procesného dôvodu,nakoľko navrhovateľ nie 
je aktívne legitimovanou osobou,ktorá by na základe právoplatného územného 
rozhodnutia mohla riešiť vyvlastnenie.
Pri ústnom pojednávaní dňa 20.2.2019 sme uplatnili námietku a to, že je možné 
použiť účel vyvlastnenia podľa § 108 ods.2 písm.a) stavebného zákona pre 
verejnoprospešnú stavbu na úseku doprava.Skutočnosť,že tento účel vyvlastnenia je 
možné použiť je uvedené v nižšie priložených dokladoch:

- list MDVaRR SR 12756/2013/D220-SPL/z.21875 zo dňa 2.4.2013 z ktorého 
citujeme., že stavebníci mali možnosť dopracovať sa k svojmu cieľu cez iný účel 
vyvlastnenia a to podľa § 108 ods.2 písnua) stavebného zákona, v tom prípade, ak 
by boli splnené podmienky pre vyvlastnenie podľa tohto ustanovenia, t J. ak by bola 
predmetná komunikácia určená v záväznej časti schválenej územnoplánovacej 
dokumentácii mesta Trnava vyhlásenej všeobecne záväzným nariadením mesta 
Trnava ako “verejnoprospešná stavba^podľa § llods.5 a § 27 ods.3 stavebného 
zákona. V tomto prípade by však príslušným orgánom na rozhodnutie bol 
prvostupňový stavebný Mra<7.(priloha č.l)

- rozsudok NSSR 7Sžo/29/2014 zo dňa 26.02.2015,vo veci vyvlastnenia pozemkov 
pre cestu “B”,z ktorého citujeme... NSSR ako odvolací súd v rozsudku 
7SŽO/29/2014 (príloha č.2,strana č.9) dáva žalobcom do pozornosti právnu úpravu 
ustanovenú v § 108 ods.2písm. a/stavebného zákona a súčasne vyjadrenie 
žalovaného,t.j .MDVaRR SR (t.j. príloha č.l) keď vyslovil názor, že žalobcovia mali 
možnosť dopracovať sa k svojmu cieľu cez iný účel vyvlastnenia a to podľa §108 
ods. 2 písm. a) stavebného zákona, ak by boli splnené podmienky pre vyvlastnenie 
podľa tohto ustanovenia.

- prikladáme Zmluvu o združení centrálne č.1231/2012 uvedenú v spisovom 
materiály (príloha č.3), z ktorej citujeme z článku Ill.odsek 2. ...Pre prípad, ak by z 
akéhokoľvek dôvodu nebolo Mesto Trnava pripustené do prebiehajúcich



vyvlastňovacích konaní opísaných v článku Lodsek 3 tejto zmluvy,zaväzuje sa 
Mesto Trnava začať a viesť vyvlastňovacie konanie pre vyvlastnenie pozemkov 
opísaných v článku Lodsek 3, písm.a) a/alebo b) v prospech Mesta Trnava za 
účelom vybudovania verejnoprospešných stavieb - miestnych komunikácií 
opísaných v článku I.odsek 1,písm.a) a/alebo 5).Zároveň prikladáme Uznesenie 
MZ Trnava zo dňa 11.12.2012 ktorým bol schválený vstup mesta do 
vyvlastňovacieho konania (príloha č.4).

Na základe vyššie uvedených skutočností je preukázané, že podmienka v 
zmysle § 38 stavebného zákona je splnená pre vydanie územného rozhodnutia, 
pretože predmetné pozemky je možné vyvlastniť podľa §108 ods.2 písm. a/ 
stavebného zákona nakoľko ide o verejnoprospešnú stavbu podľa záväznej 
Časti Územného plánu Mesta Trnava,ktorá je vyhlásená platným VZN a 
žiadna zmena územného plánu v tejto lokalite nebola uskutočnená.

Teda o návrhu na umiestnenie vyššie uvedenej líniovej stavby vecne a miestne 
príslušný stavebný úrad rozhodol v rozpore s § 38 stavebného zákona tvm,že 
vyrokovei častí náš návrh zamíetol.Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá 
navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka 
územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať 
len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.Napadnuté 
rozhodnutie nie i e správne a je vydané v rozpore s príslušnými ustanoveniami 
stavebného zákona a jemu súvisiacimi predpismi, ako aj s ustanoveniami 
správneho poriadku.

Stavebný úrad, mesto Trnava porušil ust. § 37 ods. 2 stavebného zákona, 
nakoľko nesprávne posúdil podaný návrh. t. j. s územným plánom mesta Trnava a 
vydal napadnuté rozhodnutie čím porušil ust. § 46 správneho poriadku, podľa 
ktorého rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi 
predpismi, zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

K rozhodnutiu stavebného úradu o námietkách účastníkov ktorým
vyhovekresp.čiastočne vyhovel uvádzame:

- K námietke 2 - stavebný úrad požiadavke smeruiúcei aby návrh bol zamietnutý a
to z dôvodu,že vlastníci mimo navrhovateľov nesúhlasia s umiestnením stavby
vyhovel v rozpore s § 38 stavebného zákona a §§ 3, 32a46 správneho 
poriadku.



- K námietke 4 -uvádzame,že nie je potrebný súhlas vlastníkov mimo 
navrhovateľov pre iný účel vyvlastnenia, a to podľa §108 ods. 2 písm, a) 
stavebného zákona. Poznamenávame,že podľa tohto inštitútu sa vyvlastnenie 
neuskutočňuje podľa osobitného zákona.

- K námietke 14 - záväznou časťou územného plánu podľa bodu C.01.16. je 
určenémre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

r

alebo urbanistickú štúdiu.Uzemia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť
urbanistickú štúdiuxítuieme obytná zóna Pekné pole Kopánka vymedzená 
predĺžením Ul. J. Hlúbika, severným obchvatom 1/51 a jestvujúcou zástavbou RD.

K záväznosti urbanistickej štúdie Najvyšší súd SR v rozsudku 3Sžp/25/2011 sa 
nestotožnil s názorom Krajského stavebného úradu v Trnave, že urbanistická štúdia 
má len smerný charakter a nie je záväzná. Urbanistická štúdia môže v zmysle § 4 
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. územný plán aj meniť, dopĺňať resp. riešiť 
špecifické problémy v území. V takomto prípade je podkladom územného 
rozhodnutia, a preto je nevyhnutné preskúmať súlad podmienok na
umiestnenie stavby s urbanistickou štúdiu. Práve urbanistické štúdie 
garantujú zachovanie princípu proporcionality pri výkone stavebného práva

r _
vlastníkov. Účelom Urbanistickej štúdie - IBV Kopánka - I.Etapa je, že bude 
slúžiť citujeme....,/7rďpotreby územného konania a vydania územného 
rozhodnutia. Urbanistiská štúdia je spracovaná v takom rozsahu,aby po jej 
prerokovaní a odsúhlasení poskytovala orgánom obecnej samosprávy a štátnej 
samosprávy kvalitný podklad pre riadenie a usmerňovanie predprojektovej a 
projektovej prípravy jednotlivých stavebných diel i samotnej výstavby v danom 
území. Uznesením MZ č.269 zo dňa 11.4.2000 bolo Mestskému úradu v Trnave 
uložené citujeme., koordinovať investičnú činnosť v riešenom území v zmysle 
schválenej štúdie v spolupráci s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami 
inžinierskych sieti a záujemcami o výstavbu, v prípade zásadnej zmeny 
predpokladov prehodnotiť riešenie a odsúhlasiť ho mestským zastupiteľstvom.

K námietke 15 -z rozsudku 4Sžo/17/2015 poukazujeme na skutočnosť, že 
v odôvodnení tohto rozsudku sa javí, že viaceré pasáže tohto odôvodnenia sú priamo 
skopírované z Protestu Krajskej prokuratúry Trnava Kd 128/11-11 zo dňa 
8.8.2012,resp.sú jeho takmer doslovnou parafrázou -zhodná argumentácia. 
Uvedený protest bol vydaný proti územnému rozhodnutiu inei stavby (cesta “B”),



pre iných navrhovateľov na iných pozemkoch a toto konanie pre duplicitu bolo 
zastavené. Krajský stavebný úrad v Trnave tomuto protestu vyhovel bez toho, aby 
si zadovážil dostatok skutkových podkladov a zistil vo veci skutočný stav.V proteste 
sú závažné nepresnosti a neúplnosti, z ktorých citujeme najmä:

ř

- Pozemky pod predĺžením Mudroňovej ulice sú vo vlastníctve viacerých fyzických
osôb a nie mesta Trnava. Správne malo byť uvedené, že komunikácia je 
umiestnená a skolaudovaná aj na časti pozemku parc.č. 4021/3 vo vlastníctve 
Mesta Trnava. Ide teda o neoprávnenú stavbu zrealizovanú na cudzom pozemku 
doteraz nevysporiadanú.

- Ak nebolo vo verejnom záujme postavenie Ulice P. Mudroňa ako miestnej (o čom
svedčí už spomenutá Dohoda o ukončení zmluvných vzťahov zo dňa 1L 12.2003)
nemôže...

Mestské zastupiteľstvo určitý a výslovný súhlas, že 13 spolustavebníci stavby sa 
stanú vlastníkmi komunikácie nikdy neudelilo. Právnym následkom neudelenia 
súhlasu MZ v Trnave pre uzatvorenie dohody o ukončem' zmluvných vzťahov je jej 
absolútna neplatnosť. Preto ani nemohlo dôjsť k právnym dôsledkom neplatnej 
dohody o ukončení zmluvných vzťahov, tj. komunikácia sa nemohla stať 
vlastníctvom spolustavebníkov Mesta Trnavy, t.j. vlastníkov 13 rodinných domov 
na ul. P. Mudroňa. Ide teda o absolútnu neplatnosť právneho úkonu, ktorá nastáva 
priamo zo zákona, pôsobí voči každému, nepremlčuie sa a súd alebo iny štátny
orgán musí na neplatnosť právneho úkonu prihliadať ex offo - z úradnej povinnosti,
resp .z vlastnej iniciatívy. Absolútnu neplatnosť právnych úkonov primátora,
resp. starostu, ktorým nepredchádzal súhlas zastupiteľstva jednoznačne 
potvrdzuje rozhodovacia činnosť súdov aj odborná literatúra.

Na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov, ktorá bola uzavretá na 
základe uznesenia MZ Trnava č. 695/2002, čo jednoznačne dokazuje, že prostriedky 
z fondu regionálneho rozvoja SR pridelené v zmysle zákona č. 124/96 Z.z. 
a smernice MVa RR č.2/2000 sú poskytované na verejné (vodovody, kanalizáciu, 
el.vedenie, plynovody) a miestne komunikácie. Dotácia pre TV k 13 RD bola 
pridelená vo výške Sk 1 441 000,—, z toho na miestnu komunikáciu vo výške Sk 574 
600,-. Na súkromne komunikácie sa dotácie neposkytovali z fondu. Teda 
jednoznačne dotácie boli získané na miestnu komunikáciu a boli poukázané na 
Mesto Trnava. (Doklady sa nachádzajú na investičnom odbore Mesta Trnava). To je 
ďalší dôkaz, že ide o miestnu komunikáciu. Na stavby, ktoré nie sú vo verejnom 
záujme by nebolo možné prideliť dotácie inak by išlo o podozrenie z dotačného



podvodu. To, že dotácie boli vrátené pre nedodržanie projektu, resp. nedodržanie 
v tom čase platnej smernice je iná vec.(Stav realizácie ul.P.Mudroňa je zobrazený 
na stránke: (webgis.tmava.sk/letecká mapa 2001).

Ďalší dôkaz, že komunikácia bola povolená príslušným stavebným úradom ako 
miestna komunikácia je list stavebného úradu (OÚ v Trnava č.j. L/02/08550 zo dňa 
12.10.2002), v ktorom pri stavebnom konaní na obj. komunikácie sa opieral 
o právoplatné územné rozhodnutie a záväzné stanovisko Mesta Trnava zo dňa 
15.8.2000 k stavebnému konaniu podpísané primátorom Ing.Štefanom 
Bošnákom , kde v bode II. účel stavby - je stavba rozdelená na stavebné objekty: 
SO 01 komunikácie v dĺžke 229 m, kategória C3-MO 8/40 so šírkou jazdného pruhu 
3 m, pridlažbou šírky 0,5 m teda celkom šírkou v celej trase 7m, ako dvojpruhová 
smerovo nerozdelená miestna komunikácia.

- Umiestňovanou prepojovacou komunikáciou sa fakticky nedopĺňa sieť miestnych
komunikácii keďže predmetná komunikácia sa ani z jedného konca nepripája na
inú miestnu komunikáciu.. Pravdou je ,že vjazdy z ul.P.Mudroňa na prepojovacie 
komunikácie boli zrealizované a skolaudované a na základe územného 
rozhodnutia „IBV Pekné pole - Héliová ul.“ č.OSaŽP/30061-56262/09/Jč zo dňa 
3.7.2009,ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.2.2010 je rozhodnuté, že sa 
prepojovacie komunikácie pripájajú na miestnu komunikáciu Héliová ul.

Máme zato, že žalobcovia neoprávnene použili protest Kd 128/11-1 Ipre nás ako 
navrhovateľov stavby miestna komunikácia-Cesta „A“, ktorá je umiestnená na 
iných pozemkoch s vyššie uvedenými nepresnosťami a neúplnosťami, ktoré sú 
v rozpore so skutkovým a právnym stavom veci uviedli NSSR do omylu v tom, že 
územný plán je v rozpore so skutkovým stavom. Následne na zrušenie uvedeného 
rozhodnutia pre Cestu “A“ nám bolo zrušené aj právoplatné územné rozhodnutie 
na rodinný dom na parc.č.4021/36.

Na záver upozorňujeme na skutočnosť,že k námietkám s pripojením miestnej 
komunikácie na verejnú účelovú komunikáciu vyslovil právny názor NSSR v 
rozsudku 6Sžp/12/2011 podľa § 3b ods.l a § 3b ods.3 cestného zákona 
jednoznačne vyplýva,že o pripájaní pozemných komunikácií, tak miestnej k 
účelovej,ako aj účelovej k miestnej,rozhoduj e príslušný cestný správny organ iba s 
poukazom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť 
premávky na nej,a preto sa odvolací súd nestotožňuje s názorom prvostupňového



súdu,že na pripojenie navrhovanej miestnej komunikácie komunikáciu účelovú je 
potrebný súhlas vlastníkov komunikácie.

Súčasne poznamenávame,že verejná účelová komunikácia P.Mudroňa nie je riadne 
pripojená na pôvodnú komunikáciu ulice Mudroňova ani na komunikáciu 
predĺženia ulice Hlúbikova,nakoľko došlo v tejto časti k jej zaslepeniu rozpore so 
stavebným zákonom a záväznou časťou územného plánu mesta Trnava vyhlásenou 
platným VZN ako aj podmienkami určenými v územnom rozhodnutí.

Teda na Mudroňovej ulici z nepráva nemôže vzniknúť právo!

V príčinnej súvislosti s uvedenými nezákonnými rozhodnutiami, nesprávnymi 
úradnými postupmi, (nečinnosťou, zbytočnými prieťahmi v konaní),ktoré trvajú už 
10 rokov budeme nútení aj spolu s ostanými vlastníkmi pozemkov určených 
územným plánom pre výstavbu rodinných domov začať uplatňovať náhradu škody 
spôsobenú pri výkone verejnej moci v rozsahu už podanej žiadosti o predbežné 
prerokovanie nároku na náhradu škody podľa zákona č.514/2003 Z.z. 
o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

Prílohy :podľa textu

■fdoifí 0.1

Ing.Tibor Santa..C c- 

Emília Santová.. G o
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Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
Sekcia legislatívna a právna

Krajský súd v Bratislave 
Záhradnícka 10 
813 66 Bratislava

ft.

Váš list číslo Naše číslo
6 S 53/2013 12756/2013/D220-SLP/Z.21875

Vybavuje/linka 
Jubr, Lenková

Bratislava 
02. 04.2013

Vec: Vyjadrenie k žalobe vo veci Ing. Tibor Santa a spol. c/a Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného 
č. 03315/2013/B622-Sv05762/To zo dňa 17. 01. 2013 a žiadosť o odloženie vykonateľnosti 
rozhodnutia- sp. zn. 6 S 53/2013.

V právnej veci žalobcov: Ing. Tibor Santa a Emília Santová, obaja bytom Jána 
Hajdóczyho 104, 917 02 Trnava, obaja zástupem' advokátkou JUDr. Ruženou BubenČíkovou 
so sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava proti žalovanej Slovenská republika v zastúpení 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“) 
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného 
č. 03315/2013/B622-Sv05762/To zo dňa 17. 01. 2013 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) 
a žiadosť o odloženie vykonateľnosti rozhodnutia, nám bola listom zo dňa 11. 03. 2013 
zaslaná výzva na vyjadrenie sa k žalobnému návrhu a zaslanie spisov prvostupňového 
správneho orgánu v danej veci.

Po preštudovaní spisového materiálu k napadnutému rozhodnutiu žalovaného pre 
objasnenie faktickej situácie uvádzame nasledovné skutočnosti.

Krajský stavebný úrad v Trnave (ďalej len „krajský stavebný úrad“) rozhodnutím 
č. KSÚ-OSP-2012/00280/P1 zo dňa 02. 04. 2012 vo vyvlastňovacom konaní na základe 
návrhu fyzických osôb: Ing. Tibora Šantu, bytom Jána Hajdóczyho 104, 917 02 Trnava a 
Emílie Santovej bytom Jána Hajdóczyho 104, 917 02 Trnava (ďalej len „žalobcovia“) na 
základe výsledkov vyvlastňovacieho konania rozhodol tak, že podľa § 108 ods. 2 písm. f) a 
§ 114 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v žnem' neskorších predpisov a § 17 zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších noviel vyvlastnil v prospech žalobcov pre 
účel uskutočnenia stavby“ Miestna komunikácia - cesta „B“ MOK 3,75/30“, Kopánka, Peiteé 
pole, 'fmava, nehnuteľnosti:

pozemok, par. č. 4021/561, kat. ú. Trnava, o výmere 78 m^ ( LV č. 8122), ktorého 
spoluvlastníkmi sú MUDr. Juraj Padúch a MUDr. Martina Padúchová, rod. 
Mariničová, obaja bytom P. Mudroňa 18, 917 01 Trnava, v podiele 1/1, náhrada za 
vyvlastnenie bola stanovená na 1696,50 Eur (slovom tisícšestodeväťdesiatšesť eur 
a päťdesiat eurocentov);



- pozemok, par. č. 4021/83 kat. ú. Trnava, o výmere 78 m^,^(LV č. 10256), ktorého 
vlastm'čkou je Ing. Dana Stredánska, rod. Stredánska, bytom Šancova 3563/96, 831 04 
Bratislava, v podiele 1/1, náhrada za vyvlastnenie bola stanovená na 1696,50 Eur 
(slovom tisícšestodeväťdesiatšesť eur a päťdesiat eurocentov).

Finančnú náhradu určil krajský stavebný úrad podľa § 111 ods. 2 stavebného zákona 
na základe znaleckého posudku č. 118/2011 vypracovaného podľa vyhlášky MS SR 
č, 492/2004 znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Antonom Fuzákom.

Proti rozhodnutiu krajského stavebného úradu o vyvlastnem' podali v zákonom 
stanovenej lehote odvolanie vyvlastňovaní Ing. Dana Stredánska, bytom Šancová 3563/96 
831 04 Bratislava v zastúpení Ing. Miroslavom Stredánskym, a tiež MUDr. Martina 
Padúchová a MUDr. Juraj Padúch, obaja bytom P. Mudroňa 18, 917 01 Trnava, v zastúpemí 
advokátom Mgr. Ing. Pavlom Korytárom, Sladovnická 13, 917 01 Trnava.

Následne krajský stavebný úrad odvolaním napadnuté rozhodnutie listom 
č. 2012/00280/Pl zo dňa 1. 06. 2012 spolu so spisovým materiálom týkajúcim sa veci 
predložil na ministerstvo na rozhodnutie o odvolám' podľa § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo v súlade s § 59 ods. 1 správneho poriadku v celom rozsahu preskúmalo 
odvolaním napadnuté rozhodnutie krajského stavebného úradu o vyvlastnení spolu so 
spisovým materiálom tykajúcim sa veci a dospelo kzávem, že rozhodnutie krajského 
stavebného úradu nezodpovedá v celom rozsahu zákonu, a preto napadnuté rozhodnutie 
krajského stavebné úradu rozhodnutím č. 17207/2012/SVBP z.39843/To zo dňa 10. 8. 2012 
zrušilo a vec vrátilo krajskému stavebnému úradu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Krajský stavebný úrad rozhodol v novom konaní o pôvodnom návrhu o vyvlastnení 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 1. 2. 2012 a v intenciách právneho názoru 
ministerstva návrh na V5^1astnerňe zamietol rozhodnutím č. KSU-OSP-2012/00280/P1 zo dňa 
23.10.2012.

Proti rozhodnutiu krajského stavebného úradu č. KSÚ-OSP-2012/00280/P1 zo dňa 
23. 10. 2012 o zamietnutí návrhu na vyvlastnenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam sa 
v zákonom stanovenej lehote odvolali žalobcovia.

Žalobcovia vo svojom odvolaní namietali najmä skutočnosti;
- krajský stavebný úrad rozhodol v novom konám' o návrhu bez nariadenia ústneho 

pojednávania, čím im bolo odňaté právo konať pred správnym orgánom,
- správny orgán porušil ustanovenie § 46 správneho poriadku, tým že nevychádzal zo 

spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci,
- v konaní bol preukázaný verejný záujem predmetnej stavby, v prospech ktorej sa 

vyvlastňovalo, čo opierajú o zmluvu o budúcej zmluve uzatvorenú medzi žalobcami 
ako budúcimi predávajúcimi a mestom Trnava ako budúcim kupujúcim a zmluvou 
o združem' uzatvorenú medzi mestom Trnava a žalobcami.

Ministerstvo v súlade s § 59 ods. 1 správneho poriadku v celom rozsahu preskúmalo 
odvolaním napadnuté rozhodnutie krajského stavebného úradu o vyvlastnem' spolu so 
spisovým materiálom tykajúcim sa veci, porovnalo jeho výrokovú a dôvodovú časť so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami stavebného 
zákona, správneho poriadku a cestného zákona, pričom nezistilo dôvody na zrušenie 
odvolam'm napadnutého rozhodnutia. Z uvedených dôvodov preto ministerstvo napadnutím



rozhodnutím č. 03315/2013/B622-Sv-05760/To zo dňa 17. 1. 2013 potvrdilo odvolaním 
napadnuté rozhodnutie krajského stavebného úradu. Napadnuté rozhodnutie ministerstva 
nadobudlo právoplatnosť dňa 7. 2. 2013

Žalobcovia v žalobe namietajú najmä tieto skutočnosti:

1. napadnuté rozhodnutie ministerstva je nezákonné a žalobcovia sú ukrátení na 
svojich právach,

2. napadnuté rozhodnutie ministerstva vychádza z nesprávneho právneho posúdenia 
veci, žalovaný vec nesprávne právne posúdil a došiel kzávem, že nie je 
jednoznačne preukázané, že by sa jednalo o miestnu komunikáciu, pre výstavbu 
ktorej, by bolo vo verejnom záujme prípustné použiť inštitút vyvlastnenia,

3. ministerstvo sa so vstupom mesta Trnava do konania nijakým spôsobom 
nevysporiadalo,

4. zmluva o budúcej zmluve uzatvorená medzi žalobcami ako budúcimi 
predávajúcimi a mestom Trnava ako budúcim kupujúcim a zmluva o združení 
uzatvorená medzi mestom Trnava a žalobcami, dostatočným spôsobom preukazujú 
záujem mesta Trnava budúcu komunikáciu vlastniť a spravovať,

5. navrhovateľom vyvlastnenia mala byť v tomto prípade obec, aj napriek tomu, že 
podľa žalobcov bolo dostatočným spôsobom preukázané, že vlastníkom tohto telesa 
a cesty ako aj pozemkov pod cestou bude mesto Trnava,

6. odôvodnenie rozhodnutia odkazom na ustanovenia §§ 2, 3d, 4b cestného zákona je 
v danom prípade nesprávne, nakoľko cestný zákon vyvlastnenie neupravuje, len v 
§ 17 odkazuje príslušné ustanovenia stavebného zákona a jeho vykonávacie 
predpisy.

Po preštudovaní spisového materiálu predloženého krajským stavebným úradom ako 
aj spisového materiálu ministerstva k danej veci boli zistené nasledujúce skutočnosti.

K uvedeným námietkam žalobcu vo všeobecnosti uvádzame, že nejde o nové 
námietky. Námietky sú totožné s námietkami uvedenými v odvolaní žalobcu proti 
rozhodnutiu krajského stavebného úradu č. KSÚ-OSP-2012/00280/P1 zo dňa 23. 10. 2012, 
ktorým bol návrh žalobcov na vyvlastnenie zamietnutý. Ministerstvo sa nimi podrobne 
zaoberalo, preskúmalo celý spisový materiál k danej veci a dospelo k záveru, že krajský 
stavebný úrad pri vydávaní rozhodnutia postupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami 
stavebného zákona, správneho poriadku a cestného zákona. Na základe týchto zistení vydalo 
ministerstvo žalobou napadnuté rozhodnutie.

K jednotlivým námietkam uvedeným v žalobe uvádzame.

Ad 1
Napadnuté rozhodnutie je v súlade s príslušných ustanoveniami platných a účinných 

právnych predpisov, najmä správnym poriadkom, stavebným zákonom a cestným zákonom. 
Napadnuté rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu, ktorý sa opiera 
o príslušný spisový materiál krajského stavebného úradu ako aj spisový materiál ministerstva 
V danej veci. Rozhodnutie, ktoré vychádza zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu, na 
ktorý boli aplikované príslušné právne predpisy, preto nemožno považovať za nezákonné. 
Nezákonné rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré nie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej



republiky. Ministerstvo postupovalo pri rozhodovaní svědomitě a zodpovedne, tak ako to 
ustanovuje správny poriadok. Máme za to, že napadnuté rozhodnutie nie je v rozpore 
správnym poriadkom Slovenskej republiky, a preto považuje námietku nezákonnosti za 
neopodstatnenú.

Ad 2
Vyvlastnenie ako krajný zásah do vlastníckeho práva sa viaže na striktné splnenie 

zákonných podmienok, ktorých splnenie musí b3d:’ zo strany navrhovateľa pri podávaní 
návrhu na začatie konania jednoznačne preukázané.

Ústavnoprávne podmienky vyvlastneiňa sú zakotvené v:
ČI. 11 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd, podľa ktorého je vyvlastnenie alebo 

nútené obmedzenie vlastm'ckeho práva možné len v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, 
a to na základe zákona a za náhradu.

ČI. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého je vyvlastnenie alebo nútené 
obmedzenie vlastníckeho práva možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na 
základe zákona a za primeranú náhradu.

V súkromnom práve je vyvlastnenie upravené v § 128 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka, podľa ktorého vo verejnom záujme možno vec vyvlastniť alebo 
vlastnícke právo obmedziť, ak účel nemožno dosiahnuť inak, a to len na základe zákona, len 
na tento účel a za náhradu.

Všeobecná úprava vyvlastňovania je ustanovená v stavebnom zákone v §§ 108 až 116. 
Jednotlivé účely vyvlastnenia vo verejnom záujme sú taxatívne ustanovené v § 108 ods. 2 
stavebného zákona, a to vo väzbe na osobitné zákony, ktoré konkretizujú špecifické zákonné 
podmienky vyvlastnenia pre jednotlivé účely.

Podľa § 108 ods. 1 stavebného zákona pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na 
uskutočnenie stavieb alebo opatrem' vo verejnom záujme, uvedených v odseku 2, možno 
vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím 
stavebného úradu.

Podľa § 108 ods. 2 písm. a) stavebného zákona vyvlastniť možno len vo verejnom 
záujme pre verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie.

Podľa § 108 ods. 2 písm. í) stavebného zákona vyvlastniť možno len vo verejnom 
záujme pre výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia 
ich ocliranných pásiem podľa osobitných predpisov, ktorým je v tomto prípade cestný zákon.

Podľa § 17 cestného zákona o vyvlastnení nehnuteľnosti alebo práv k nehnuteľnostiam 
pre účely stavby a správy diaľnic, ciest a miestnych komunikácií, ako aj pre plnenie ostatných 
úloh určených týmto zákonom platia ustanovenia stavebného zákona a vykonávacie predpisy 
k nemu vydané, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Pojmy „diaľnice,“ „ cesty“ a „miestne komunikácie“ sú ustanovené v § 4, § 4a a § 4b 
cestného zákona.

Podľa § 2 ods. 3 cestného zákona plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve 
obcí a miestnych komunikácií zabezpečujú obce, pri účelových komunikáciách ich 
zabezpečujú vlastníci a oprávnené osoby.



Podľa § 3d ods. 3 cestného zákona miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí.

Podľa § 4b ods. 1 cestného zákona miesmymi komunikáciami sú všeobecne prístupné 
a užívané ulice, parkoviská vo vlastiuctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej 
doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Okrem týchto pojmov definuje cestný zákon v § 22 aj pojem „účelové komunikácie“, 
pre ktoré však zákonodarca nepripustil použitie režimu vyvlastnenia (podľa § 17 cestného 
zákona).

Podľa § 108 ods. 3 stavebného poriadku verejný záujem na vyvlastnení na účely 
uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní. Za stavby podľa odseku 2 
písm. a) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické 
vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí 
schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.

Inštitútom vyvlasmenia sa zasahuje do vlastníckeho práva odňatím hnuteľnej alebo 
nehnuteľnej veci z dispozície vlastníka bez jeho súhlasu, Je to zásah do ústavou 
garantovaného práva. Podmienky, za ktorých možno tento zásah uskutočniť, sú preto striktne 
vymedzené a musia byť všetky súčasne splnené a bez pochybnosti preukázané. Kumulatívne 
podmienky na vyvlastnenie sú;

1. verejný záujem,
2. v nevyhnutnej miere,
3. na základe zákona,
4. za primeranú náhradu.

Jednou zo základných podmienok pre vyvlastnenie vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam, je skúmanie otázky existencie verejného záujmu, ako základnej 
podmienky pre začatie samotného vyvlastňovacieho konania, ktorý musí byť vo 
vyvlastňovacom konaní jednoznačne preukázaný. Verejný záujem sa musí posudzovať 
v konkrétnej situácii a konkrétnom čase, vo väzbe na konkrétny titul vyvlastnenia (druh 
stavby, pre ktorý sa navrhuje vyvlastniť).

V tomto prípade, však žalovaný nemal za dostatočne a jednoznačne preukázaný 
verejný záujem ako jednu zo základných podmienok vyvlastnenia podľa § 108 ods. 2 
stavebného zákona. Krajský stavebný úrad rozhodoval o vyvlastnení vlastníckych práv 
k predmetným nehnuteľnostiam na základe návrhu žalobcov, ktorí ako účel vyvlastnenia 
v návrhu uviedli ustanovenie § 108 ods, 2 písm. í) stavebného zákona. Ďalej v návrhu uviedli, 
že územným rozhodnutím stavebného úradu mesta Trnava Č. OSaŽP/24222-15305/08Jč zo 
dňa 20.03. 2008 bola umiestnená stavba „Miestna komunikácia- cesta „B“ MOK3,75/30“, 
miesto stavby Kopánka, Pekné pole, Trnava, 1. Etapa, a že na základe neho chcú požiadať 
o vydanie stavebného povolenia a následne stavbu komunikácie realizovať. Ďalej uviedli, že 
stavba komimikácie je verejnoprospešnou stavbou podľa územnoplánovacej dokumentácie 
mesta Trnava, konkrétne uviedli, že miestne komunikácie v lokalite obytnej zóny Kopánka- 
Pekné pole sú podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta Trnava, ktorá bola 
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 227/2004 súčinnosťou od 16. 01, 2005, 
verejnoprospešnými stavbami na úseku doprava (čl. 18 Zoznam verejnoprospešných 
stavieb).“
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Do pozornosti dávame skutočnosť, že v samotnom čl. 18 písm. c) Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Trnava sa uvádza „..budovanie komunikácií na verejných 
priestranstvách rozvojových plôch v lokalite obytnej zóny Kopánka- Pekné pole.“ Územný 
plán mesta pritom nedefinuje pojem „verejné priestranstvo“ ani termín „ rozvojová plocha.“

Poukazujeme aj na právny názor Krajskej prokuratúry v Trnave vyjadrení v rozhodnutí 
č. Kd 128/11-11 z 8. 8. 2012 podľa ktorého, je posudzovanie verejného záujmu len cez
prizmu územného plánu formalistickým výkladom práva a preto výkladom 
neakceptovateľným.

Z uvedené návrhu na vyvlastnenie je zrejmé, že titul vyvlastnenia nie je jednoznačný, 
keďže žalobcovia v návrhu uviedli dva rôzne tituly vyvlastnenia, pre ktoré sú v stavebnom 
zákone stanovené rôzne režimy vyvlastnenia s rôznymi podmienkami a s rozdielnymi 
orgánmi, ktoré sú príslušné v danej veci rozhodnúť.

Ak by žalobcovia navrhovali vyvlastnenie podľa ustanovenia § 108 ods. 2 písm. f) 
stavebného zákona, jednoznačne je pre splnenie podmienok pre vyvlastnenie nutné dodržať 
stanovené osobitné predpisy cestného zákona, kde príslušným prvostupňovým orgánom na 
vyvlastnenie je obvodný úrad v sídle kraja podľa ustanovenia § 117a stavebného zákona.

Ak by žalobcovia navrhovali vyvlastňovanie z titulu “verejnoprospešnej stavby podľa 
schválenej územnoplánovacej dokumentácie,“ išlo by o titul podľa § 108 ods. 2 písm. a) 
v spojení s § 108 ods. 3(druhá veta) stavebného zákona, kde by príslušným prvostupňovým 
orgánom na vyvlastnenie bol stavebný úrad (obec) podľa § 112 ods. 1 a § 117 stavebného 
zákona.

Ministerstvo v súlade správnym názorom Ústavného súdu SR vysloveným 
v odôvodnení Nálezu ÚS SR. č. PL ÚS 19/09-115 konštatuje, že.... podľa § 108 ods. 3 
stavebného zákona verejný záujme sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní. Verejný 
záujem nemožno chápať automaticky, verejný záujem nie je vždy totožný o záujmom 
kolektívnym (ako uspokojenie záujmov určitých skupín alebo určitého počtu obyvateľov.) 
Verejný záujem, ktorý je predmetnom posudzovania v rámci vyvlastňovacieho konania, je 

podľa aktuálnej právnej úpravy predmetom správnej úvahy a zisťuje sa v priebehu konania na 
základe zvažovania najrôznejších okolností, po zvážení všetkých rozporov a pripomienok. 
Z odôvodnenia rozhodnutia potom musí jednoznačne vyplynúť, prečo verejný záujem na 
vyvlastnení prevážil nad inými, či už súkromnými, alebo aj verejnými záujmami. Verejný 
záujem je predmetnom dokazovania v rámci rozhodovania o určitej otázke (napr. 
o vy\>lastnení) a nie je ho možné vopred a priori stanoviť.

Z vyššie uvedeného jasne vyplýva, že samotní žalobcovia nemali jasno v právnom 
titule na vyvlastnenie, o ktoré žiadali, keďže ich návrh na vyvlastnenie obsahoval dva rôzne 
tituly na vyvlastnenie, pre ktoré stavebný zákon stanovuje rôzne režimy vyvlastnenia a s 
rozdielnymi orgánmi, ktoré sú príslušné v danej veci rozhodnúť. Z toho nesporne vyplýva aj 
skutočnosť, že verejný záujem na vyvlastnení nebol jednoznačne a dostatočne preukázaný, 
nakoľko nemožno dostatočne preukázať verejný záujem na vyvlastnem' v návrhu na 
vyvlastnenie, ktorý vyvlastnenie subsumuje pod dva rozdielne verejné záujmy podľa § 108 
ods. 2 stavebného zákona, a to verejnoprospešné stavby (§108 ods. 2 písm. a) stavebného 
zákona) alebo výstavbu miestnej komunikácie (§ 108 ods. 2 písm. f) stavebného zákona).
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ZÁsah do ústavou garantovaného vlastníckeho práva musí zodpovedať kritériu 
primeranosti a musí byť zachovaná spravodlivá rovnováha medzi požiadavkou verejného 
záujmu a ochranou základných práv jednotlivca, čo v uvedenom prípade absentuje. Na 
základe nejednoznačného titulu vyvlastnenia, preto nebolo možné rozhodnúť inak ako 
rozhodol žalovaný v napadnutom rozhodnutí.

Ako uviedol Ústavný súd v konaní PL. ÚS 38/03 „aj keď rovnosť obsahu a ochrany 
vlastníckeho práva nie je absolútna, treba uviesť, že prípadná nerovnosť by mohla byť 
ústavne akceptovateľná iba vtedy, keby bola objektívne a rozumne zdôvodnená, to znamená, 
keby sledovala legitímny cieľ a keby medzi týmto cieľom a prostriedkami prijatými na jeho 
dosiahnutie existoval vzťah proporcionality“.

V súvislosti s naplneným zákonných podmienok vyvlastnenia dávame do pozornosti aj 
skutočnosť, že vlastníci vyvlastňovaných nehnuteľností odpovedali na výzvu na uzavretie 
dohody v zákonom stanovenej lehote. Neboli však stotožnení s výškou kúpnej ceny, o ktorej 
žalobcovia neboli ochotní rokovať a radšej podali návrh na vyvlastnenie. Nebolo preto 
jednoznačne preukázané, že účel vyvlastnenia nebolo možné dosiahnuť inak.

Podľa § 112 ods. 3 stavebného zákona návrh na vyvlastnenie obsahuje označenie 
účastníkov konania, označenie vyvlastňovaného pozemku alebo stavby, navrhovaný rozsah 
a odôvodnenie požiadavky s uvedením účelu, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje, návrh 
náhrady a dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo stavbe dohodou bol 
bezvýsledný. Podrobnosti o obsahu návrhu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis 
(§ 143 písm. c)).

Podľa § 112 ods. 4 stavebného zákona bezvýslednosť dohody sa preukazuje 
doručenkou zaslanej písomnej výzvy na uzavretie dohody obsahujúcou požiadavku žiadateľa, 
dôvody požadovaného prevodu práva alebo vzniku vecného bremena, návrh odplaty najmenej 
vo výške určenej podľa § 111 ods. 2 a upozornenie, že ak na výzvu vlastník pozemku alebo 
stavby neodpovie do 15 dní odo dňa doručeniam, bude sa predpokladať, že dohodu odmieta.

Je nesporné, že žalobcovia preukázali bezvýslednosť dohody doručenkou zaslanej 
výzvy na uzavretie dohody podľa § 112 ods. 4 stavebného zákona. Avšak vlastníci 
vyvlastňovaných nelmuteľností v zákonom stanovenej lehote odpovedali. Krajský stavebný 
úrad sa v rozhodnutí o vyvlastnení nedostatočne vysporiadal s námietkou nesplnenia zákonnej 
podmienky ustanovenej v § 110 ods. 1 stavebného zákona.

Podľa § 110 ods. 1 stavebného poriadku vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ 
vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom.

Ad 3
Podľa § 112 ods. 2 stavebného zákona vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh 

orgánu štátnej správy, právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť 
na účel, na ktorý sa vyvlastňuje. Pokiaľ je navrhovateľom orgán príslušný na vyvlastňovacie 
konanie, usteinoví odvolací orgán, ktorý iný stavebný úrad v jeho pôsobnosti vykoná konanie 
a vydá rozhodnutie o vyvlastnení. Je nesporné, že vyvlastňovacie konanie je podľa 
ustanovenia § 112 ods. 2 konanie, ktoré začína na návrh.

Takisto je nesporné, že v tomto prípade boli navrhovatelia žalobcovia. Nakoľko mesto 
Trnava nebolo navrhovateľom vyvlastnenia, nebolo možné aby do konania pristúpilo ako



navrhovateľ. Podľa tvrdenia žalobcov sa jedná o vyvlastnenie vo verejnom záujme pre 
vybudovanie miestnej komunikácie, prečo teda nebolo navrhovateľom vyvlastnenia samotné 
mesto Trnava? Žiadatelia o V3rvlastnenie sú fyzické osoby, pričom predmetná komunikácia 
má viesť k pozemkom v ich vlastníctve.

Ad 4
Žalobcami predložené zmluvy, t.j. zmluva o budúcej zmluve uzatvorená medzi 

žalobcami ako budúcimi predávajúcimi a mestom Trnava ako budúcim kupujúcim a zmluva 
o zdmžení uzatvorená medzi mestom Trnava a žalobcami, ktoré podľa názoru žalobcov 
dostatočným spôsobom preukazujú záujem mesta Trnava budúcu komunikáciu vlastniť 
a spravovať, nepreukazujú v danom prípade verejný záujem podľa platných právnych 
predpisov. Obe zmluvy sú pre posudzovanie splnenia podmienok na vyvlastnenie podľa 
platných právnych predpisov nepodstatné, vzhľadom na skutočnosť, že nezakladajú zmenu 
v osobe navrhovateľa na vyvlastnenie a ani iným spôsobom neovplyvňujú splnenie 
podmienok na v5'vlastnenie vlastm'ckeho práva k dotknutým nehnuteľnostiam.

Okrem toho zmluvu je možné na základe dohody zmluvných strán kedykoľvek 
zmeniť, právna istota prevedenia vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti zo žalobcov na 
mesto Trnava je preto relatívna.

Ad 5
Účel, na ktorý sa majú predmetné nehnuteľnosti vyvlastniť, je podľa územného 

rozhodnutia vybudovanie miestnej komimikácie. Ak sa má však postaviť miestna 
komunikácia, je zrejmé, že jej postavenie nie je v záujme fyzickej osoby, v tomto prípade 
žalobcov, ktorí by mali podľa § 112 ods. 2 stavebného zákona predmet vyvlastnenia využiť na 
účel, na ktorý sa vyvlastňuje.

Podľa § 2 ods. 3 cestného zákona plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve 
obcí a miestnych komimikácií zabezpečujú obce, pri účelových komunikáciách ich 
zabezpečujú vlastníci a oprávnené osoby.

Podľa § 3d ods. 3 cestného zákona miestne komunikácie sú vo vlastm’ctve obcí. 
Z dikcie zákona jednoznačne vyplýva, kto je vlastm'kom miestnej komunikácie, nesporne je 
ním obec. Nie je teda možné vyvlastniť nehnuteľnosti za účelom výstavby ciest, ktoré majú 
byť podľa zákona vo vlastníctve obce, v prospech a do vlastníctva žalobcov. Žalobcovia ako 
žiadatelia o vyvlastnenie sú účastm'kmi prebiehajúceho vyvlastňovacieho konania, pričom 
komunikácia má viesť k pozemkom v ich vlastmctve.

Podľa § 109 ods. 2 stavebného zákona vlastnícke právo k pozemkom a stavbám 
prechádza vysdastnením na navrhovateľa.

V prípade, že by žalobcovia boli vo vyvlastňovacom konaní úspešní a predmetnú 
miestnu komunikáciu by pripravili a vystavali, bolo by to v rozpore s ustanovením § 2 ods. 3 
cestného zákona podľa ktorého, plánovanie, prípravu a výstavbu miestnych komunikácií 
zabezpečujú obce a teda v rozpore so zákonom.

Ad6
Podľa § 108 ods. 2 písm. f) stavebného zákona vyvlastniť možno len vo verejnom 

záujme pre výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia 
ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov, ktorým je v tomto prípade cestný zákon.



Vzhľadom na skutočnosť, že dôvodom vyvlastnenia mala byť výstavba miestnej 
komunikácie, je nesporné, že sa na vyvlastnenie vzťahuje cestný zákon, ktorý je zákon lex 
specialis k správnemu poriadku ako zákonu lex generalis. Vyplýva to, zo samotného znenia 
§ 108 ods. 2 písm. f) stavebného zákona.

Ministerstvo konštatuje, že na základe dokladov nachádzajúcich sa v spisovom 
materiáli, je jednoznačne preukázané, že rozhodnutie krajského stavebného úradu č. KSÚ- 
OSP-2012/00280/Pl zo dňa 23. 10. 2012 o zamietnutí návrhu na vyvlastnenie vlastníckeho 
práva k nehnuteľnostiam bolo napadnutím rozhodnutím ministerstva potvrdené v súlade so 
zákonom.

Ministerstvo zhodne s právnym názorom krajského stavebného úradu konštatuje, že vo 
vyvlastňovacom konám' nebolo jednoznačne preukázaný verejný záujem vo väzbe na účel 
vyvlastnenia uvedený v § 108 ods. 2 písm. f) v spojení s § 108 ods. 3 stavebného zákona a 
§ 17 cestného zákona. Ministerstvo v odvolacom konaní zohľadnilo túto rozhodujúcu 
skutočnosť, t.j. nedostatočným a jednoznačným spôsobom preukázaný verejný záujem, ako aj 
skutočnosť, že právny titul vyvlastnenia nebol jednoznačne daný.

K veci dodávame, že stavebníci mali možnosť dopracovať sa k svojmu cieľu cez iný 
účel vyvlastnenia a to podľa § 108 ods. 2 písm. a) stavebného zákona, v tom prípade, ak by 
boli splnené podmienky pre vyvlastnenie podľa tohto ustanovenia, t.j. ak by bola predmetná 
komunikácia určená v záväznej časti schválenej územnoplánovacej dokumentácii mesta 
Trnava vyhlásenej všeobecne záväzným nariadením mesta Trnava ako „verejnoprospešná 
stavba“ podľa § 11 ods. 5 a § 27 ods. 3 stavebného zákona. V tomto prípade by však 
príslušným orgánom na rozhodnutie bol prvostupňový stavebný úrad.

Námietky uvedené v žalobe nepoukazujú na nezákonnosť konania a rozhodovania 
žalovaného a preto navrhujeme zamietnuť žiadosť o odloženie vykonateľnosti napadnutého 
rozhodnutia a žalobu v celom rozsahu zamietnuť a trovy konania nepriznať.

Podľa § 250f ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku súhlasíme s prejednávaním veci 
bez nariadenia pojednávania.

V prílohe zasielame spisový materiál prvostupňového orgánu ako aj spisový materiál 
ministerstva k danej veci.

S pozdravom

.lüDr. Martina Paslýriková 
generálna riaditeľka sekcie

Príloha:

1. Originál spisu Krajského stavebného úradu Trnava sp. zn. 2012/00280 - (1-60)
2. Originál spisu ministerstva, sp. zn. 17207/2012/2962 (1-5)
3. Originál spisu ministerstva, sp. zn. 11718/2013/B622-(l-05)
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ROZSUDOK V MENE 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky 
Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Ľubice Fildvej, v právnej veci žalobcov:. 
1/ C. bytom v Z. 2( W.„ bytom tamtiež,. obaja zastúpení. JUĎr. Ruženou Bubenčikovou, advokátkou so 
sídfom v Trnave, Koftárova č. 8, protižalovanému: (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej .republiky, eo sidlom v Bratislave, .Námestie S.lo.b.ody č, 6,'.P.O..B.QX IDO. za-účasti: 1/ U., 
bytom vZ./U. bytom v Z.. R, zastúpená Mgr.Mgr. Pavlom Sojkora, PhD., advokátom so sídlom v Dubnici 
nad Váhom, Nám. Matice slovenskej č. 4262/23, 3/ U., bytom v V., 41 lO,, bytom X. U. XX, zastúpená 
Mgr. Pavlom Sojkom, PhD., advokátom so sídlom v Dubnici nad Váhom, Nám. Matice slovenskej č 
4262/23, 5/ Mesto Trnava, so sídlom v Trnave, Hlavná ul. č.. I, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutta. 
žalovaného zo 17. januára 2013, č. 03315/2013/B622-Sv05762/To, o odvolaní žalobcov proti rozsudku 
Krajského súdu v Bratislave zo 17. januára 2014, č.k. 6S 53/2013-128, takto

r o zhodol;

Najvyšší súd Slovenskej: republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo 17. januára 2014, č.k. 
6S 53/2013-126, potvrdzuje.

Žalobcom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v a d n e a i e:

Krajský súd v Braiistave rozsudkom zo 17. januára 2014, č.k. &S 53/2013-128, zamietol žaíobu o 
preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu zo 17. januáTa.2013, č. .03315/2013/ 
.e6-22^SvO5762/To, ktorým :ž:atovaný podľa •§ 5.9 ods.. .2 .izákona č.. 71./1Ä67 Zb. ;o :sp.ráv.nDm .konaní 
jsprávny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej iba „správny poriadok“) zamietol odvolanie 
žalobcov 1/ a 21 a potvrdil rozhodnutie Krajského stavebného úradu v Trnave, odboru stavebného 
poriadku z 23.. oktobra 2.'0ľ2;, číslo KSÜ-ÖS'P-2.012/0028Ö'/PI, ktorým tento prvôstupŕtový správny orgán 
zamietal podľa § 10S ods. 2 pism. f) a § 114 ods. 1 zákona o územnom plánovaní- a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 17 zákona č. 135/1961 
Zb. O-pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorsich predpisov (ďalej len „cestný zákon“) 
návrh žalobcov 1/ a 2/ z 1 februára 2012 na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom ~ parcely č. 
XXXX/XXX, katastrálne územie Z., o výmere 78 m2, (LV č. XXXX), ktorého spoluvlastníkmi, v podiele 
1/1 (bezpodielowé spoluvtastníctvo manželov}, sú pribratŕ účastníci V a 2/ a parcely č. XXXX/XX, 
katastrálne územie Z., o výmere 78 m2, (LV č. XXXXX), ktorého vlastníckou, v podiele 171, bola C. 
(právna predchodkyňa pribratých účastníkov 3/ a 4/) pre účel uskutočnerria stavby „(Miestna komunikácia 
- cesta „B“ MOK 3,75/30“, Kopánka, Pekné pole, Trnava. Účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Krajský súd uvedený rozsudok odôvodnil tým, že v prejednávanej veci ide o vyriešenie totožnej právnej 
otázky, a to existencie verejného záujmu a aktívnej legitimácie žalobcov 1/ a 2/ na- vyvlastnení, ako v



komunikácií je obec. Nedostatok aktívnej legitimácie žalobcov v procese vyvlastnenia nie je možné 
odstrániť zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy medzi žalobcami 1/ a 2/ ako navrhovateľmi vyvlastnenia 
a mestom Trnava z dôvodu, že tieto prevodové zmluvy sú už uzatvárané mimo procesu 'ryvtasínenia 
a zabezpečovanie ich vymožiteťnosfi už nie je v právomoci správneho orgánu, ktorý vyvlastnenie 
uskutočňuje.“

Z uvedeného aj podľa názoru odvolacieho súdu zhodne s názorom súdu prvého stupňa vyplýva, že 
najvyšší súd vô svojom predchádzajúcom rozsudku v dosMočrtom rozsahu sa vysporiadaľ so spornou 
otázkou, a to aktívnou legitimáciou žalobcov na podanie návrhu na vyviastnenie pre účel podľa §. t08 
ods. 2 pism. f) stavebného zákona, ňíie je preto dôvod, aby sa najvyšší súd v prejednávanej veci od 
svojho predchádzajúceho právneho názoru .odchýlil.

Odvolací súd nepovažoval za dôvodnú ani námietku žalobcov, že nedostali odpoveď na ich argument 
ohľadom ich práva podať návrh na vyvlastnenié rta základe § 112 dds. 2 prvá veta stavebného zákona, 
ako aj, že §2, ods. 3 tretia veta. cestného zákona sa, nemá interpretovať tak, ako ho interpretoval najvyšší 
súd, ale treba ho vykladať tak, že zákonodarca dal obciam právomoc výstavbu ciest zabezpečiť a spôsob 
ako to obce urobia ponechal na samotné oboe.

Právnu normu ustanovenú v § 112 ods.2 stavebného zákona treba interpretovať v kontexte právnej 
úpravy stavebného zákona ustanovujúcej vyvlástnenie v súlade ä s účelom vyvlástnenia zäkürtödarcöm^ 
predpokladanej v stavebnom, zákone a teda aj v súlade, s právnou úpravou ustanovenou v právnej norme 
§108 ods.2 stavebného zákona. Vyvlastňovacie konanie v zmysle § 112 ods. 2 stavebného zákona sa 
začína na návrh orgánu štátnej správy', právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má predmet vyvlastnenia 
využiť na účel, na ktorý sa vyvlastňuje. V uvedenej právnej úprave zákonodarca .upravuje okruh osôb 
oprávnených podať návrh na začatie vyvlastňovacieho konania za splnenia zákonom predpokladanej 
podmienky tak, že osoba podávajúca návrh na vyvlastnenie má predmet vyv!astrr.er>la využiť na účel, 
na ktorý sa vyvľastnuje. Zákonodarca v právnej úprave ustanovuj,úcej. vyvlastnenie nevylučuje podanie 
návrhu na vyvlastnenie fyzickou osobou, avšak za splnenia zákonnej podmienky ustanovenej v § 112 
ods.2 stavebného zákona a to, že fyzická osoba má predmet vyvlastnenia využiť na účel, na ktorý 
sa vyvlastňuje, vychádzajúc z retevantnej právnej úpravy ná vec sa vzťahujúcej (§ 108 ods.2, pism. f/ 
.stavebného zákona).. Zo skutkových okolností danej veci je zrejmé,, že predmet vyvlastnenia .(predmetné 
pozemky) nemôžu žalobcovia využiť pre výstavbu a správu miestnych komunikácií vrátane zriadenia 
ich ochranných pásiem podľa: osobitných predpisov podľa §, 108 ods. 2 pism., f) stavebného- zákona;, 
pretože v zmysle definície miestnej komunikácie podľa cestného zákona tieto sú vo vlastníctve obcí, 
ktoré vykonávajú aj ich správu (§ 4b ods. 1, § 3d ods. 3 a § 3d ods. 5 pism. d/ cestného zákona).

Vzhľadom k uvedenému je .teda vylúčené, .abyžalobcovia mohli byť navrhovatefmi vy vlastnenia pre účel 
vyvlastnenia podľa § 108 ods. 2 pism. f) stavebného zákona, keďže nie je z povahy veci možné, aby sa 
stali vľastnfkom. miestne] fcQm.un(ká.ci.e- a. následne ju previedli do vlastníctva obce. Uvedené potvrdzuje 
právna: úprava cestného zákona, ked v zmysle § 2 ods. 3 cestného zákona plánovanie, prípravu a 
výstavbu ciest vo vlastníctve obci a miestnych komunikácii zabezpečuje obec. Teda prípravu výstavby 
miestnych komunikácií zabezpečuje obec aj tým, že v prípade potreby iniciuje vyvlastňovacie konanie, 
v ktorom preto nemôžu vystupovať žalobcovia vo vJastnom mene a na vlastný účet. Vychádzajúc z 
uvedeného pódia názoru odvolacieho súdu nemožno však vylúčiť, aby samotnú výstavbu miestnej 
komunikácie obec zabezpečila prostredníctvom súkromného sektora, teda, aby samotnú výstavbu 
uskutočnili žalobcovia, ktorá skutočnosť sama osebe ich však neoprávňuje k podaniu návrhu na 
vyvlastnenie vlastníctva k dotknutým pozemkom, keďže stavebný zákon takéto oprávnenie zveruje 
do právomoci obce. V danej súvislosti odvolací súd dáva žalobcom do pozornosti právnu úpravu 
ustanovenú v § 108 ods.2 pism, a/ stavebného zákona a súčasne vyjadrenie žalovaného, keď vyslovil 
názor, že žalobcovia mali možnosť dopracovať sa k svojmu cieľu cez iný účel vyvlastnenia a to podľa 
§ 108 ods. 2 pism. a) stavebného zákona, ak by boli splnené podmienky pre vyvlastnenie podľa tohto 
ustanovenia.

Odvolací súd nesúhfasíľ ani s argumentáciou žalobcov pokiaľ poukazovaíf na opačný právny názor 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý raai byť vyjadrený v rozsudku z 23. movembra 2011, sp.
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Centrálne číslo zmluvy: 1231/2012

Zmluva o združení

Wtesto Isnava 
Hlavná 1, 917 01 Trnava 
IČO; 00 313 114
štatutárny zástupca; Ing., Vladimír ßutko, primátor mesta 

{ďalej len „Mesto Trnava")

i

i
í

í
í
í
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í
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Ing. Tibor Santa'

bytom Trnava, Ulica Jána Haidóczyho 920/104 

a manželka Emília Santová ' 

bytom Trr^ava, Ulica Jána Hajdóezyho 920/104 

{ďaiej len „StavebnícTj

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonnik 
v znení neskorších predpisov a uznesenia Mestského' zastupiteľstva mesta Trnava č. 446/2012 
zo dňa, 1t., 12. 2012túto

zmluvu o združení

1.

1. Stavebníci majú záujem Feafizovať verejnoprospešné stavby;
a) „ Miestna komamkácia - cesta „ B“ MOK 3,75/39"
b) „Miestna ,kom.unlkácia - cesta „A“ ,MOK 3,75/30“

podľa dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej spoločnosťou ProVia s. r, o., v máji 
2012,. schválenej v stavebnom konaní,

2. Vzhľadom na verejnoprospešný charakter stavieb opísaných v písm, a) a v písm. b) odseku 1 
tohto číánku uzatvorilo v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
č. 336/2012 zo dňa 26.. 6. 2012, Mesto Trnava ako budúci kupujúci so Stavebníkmi 
a s vlastníkmi ďalších pozemkov, ktoré budú zastavané stavbami opísanými v odseku 1 tohto 
článku, ako budúcimi predávajúcimi,;

a) dňa 21. 3. 2012 Zmluvu o uzatvorení budúcej' kúpnej zmĺuivy , predmetom: ktorej zmluvy je
odplatný prevod stavby opísanej v písm. a) odseku 1 tohto- článku a pozemkov
zastavaných stavbou opísanou v písm. a) odseku 1 tohto článku z budúcich
.predávajúcich na .budúcich kupujúcich,

b) dňa 27. 8. 2012 Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej zmluvy je
odplatný prevod stavby opísaríej v písm. b) odseku 1 tohto článku a pozemkov
zastavaných stavbou apísanau v písm; b) odseku 1 tohto článku z budúcich
predávajúcich na budúcich kupujúcich.

3. y prospech Stavebníkov prebiehajú vo verejnom záujme podľa ustanovenia § 108 ôds. 2, 
písm. zákona č. 50/1.976 Zb. o územnom plánovaní a .stavebnom poriadku vyvlastňovacie 
konania:

a) vedené Krčským stavebným úradom/ Trnava, pod zn. 
predmetom ktorého konania je vyvlastnenie nehnuteľnosti;

KSÚ-OSP-2012/Q0280//PÍ,



pozemku pare, registra „C“ č. 4Ö21/561 - orná pôda, s výmerou /.8 m^, zapísaného 
na liste, vlasínicíva: č, 8122 pre k. iT. TriTava,

- pozemku, pare. registra „.C“' c. 4021/83 - om-á pôda,, s- yým.ero;u. 78 rrř\, zapísaného na^ 
liste vlastníctva č. 10265 pre k. ú. Trnava;

-b) vedené Krajský-m .stavebným úradom Trnava, pod .zn. -KSU-O.S.P/2012/00439/P), 
predmetom ktorého konania je vyvlastnenie nehnuteľností - časti pozemku pare. registra 
„C“ č. 4Ö21787 - orná pôda, s výmerou 315 m^. zapísaného na liste vlastníctva č. 8088 
pre k., ú. Trnava,, oddeíenej. Geometrickým, plánom c. 1.Q1:/2Q12,, vyhotoveným, 
geodetickou kanceláriou- GeoMeses.r.o, S-uchovská cesta 12, Trnava, tČQ: 3.Ö 268 127, 
dňa 15.1. .2012, overeným Správou katastra Trnava dňa 8. 2. 2012 pod č. 77/2012.

4. Na pozemkoch opísaných v o.ds.eku 3, písm. a) tohto člá,nku zml.uvy má byť umiestnená 
verejnoprospešná stavba opísaná v odseku 1, písm. a); Na pozemku opísanom v odseku 3, 
písm;.. b) tohto článku, zmluvy má byť umiestnená. verejrTaprospešrtá stavba opísaná v odseku 
1, písm^. b).

11.

1. Zmluvné strany sa v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 446/2012 zo 
dňa 11. 12, 2012 touto z’^'uvcu združujú, aby sa spoločne pričinili o dosiahnutie dohodnutého 
účeiu, kto.'ý'S .-'ea zac'a .-s'e •'oo'oscešf'ých stavieb.„M-iestna ko.m;un;iká,cia - cesta. „B7 MOK 
3,75/30" a „.Miestna kcmunikácá, - cesia , A" MOK 3,75/30'*. opísaných v článku 1. odsek 1 
tejto zmluvy.

2. Združenie vytvorené touto zmluvou nemá spôsobilosf na práva a povinnosti.

Hl.

1. Mesto Trnava sa na základe tejto zmluvy a v súlade s uznesením Mestského^ zastupiteľstva 
mesta Trnava č, 446/2012 zo dňa 11. 12. 2012 zaväzuje vstúpiť cfo prebíeňajúcfch 
vyvlastňovacích konaní opísaných v článku 1...odsek 3 íej-to zmluvy.

2. Pre prípad, ak by z akéhokoľvek dôvodu nebolo Mesto Trnava pripustené do prebiehajúcich 
vyvíastňovacích: korrani opísaných v článku I. odsek 3- tejto zmluvy,, zaväzuje sa Mesto Trnava 
začať a viesť vyvlastňovacie konanie pre vyvlastnenie pozemkov opísaných v článku I, odsek 
3, písm. a) a/alebo b) v prospech Mesta Trnava za účelom vybudovania verejnoprospešných 
stavieb - miestnych komunikácií opísaných v článku I. odsek 1, písm. a) a/alebo b).

3. -Stavebníci sa touto zmluvou zaväzujú zná:š;ať všetky náklady vzniknuté a súvisiace 
e "'ebishajúciml vyvlastňovacími konaniami opísanými v článku 1. odsek 3 tejto zmluvy 
.= ?u žes '-e S3 Stavebníci, pre prípad Mestom Trna.va. iniciovaných a vedených vyvlastňovacích 
konár: ccoia edseku 2 tohto článku IIL. zaväzujú znášať všetky náklady vzniknuté a-súvisiace 
s vyv'3.s:'o .'acími konaniami iniciovanými a vedenými podlá odseku 2 tohto článku flT

4. Siaveonič s.e :c _:: zm uvcu ďa'ej zaväzujú zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť 
všetky poireb-é uko-v súvisiace so vstupom do vyvlastňovacích konaní podlá odseku 1 tohto 
článku líí. alecc .s: zača:.'^"; .a veoen'm 'vyvlastňovacích konaní podľa odseku 2 tohto článku III.

5. Každý zúčastnAc v ,e oovirný vyvia: člnncsť na dosiahnutie účelu dohodnutého; v článku, ťt. 
odsek 1 tejto zmiluvy, scčsobo.m určeným v tejto zmluve a zároveň je povinný zdržať sa 
akejkoľvek .činnosti, kío-a cy .mo.rá znemožniť alebo síážiť dosiahnutie účelu uvedeného 
v článku 11. odsek 1 tejto z.m'uvv.

iV.

Každý z účastníkov môže zo združenia vystúpiť, nie však v nevhodnej dobe a na ujmu 
druhého účastníka.
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2. Účastník, ktorý vystúpil zo združenia alebo ktorý bol zo združenia vylúčený, sa nezbavuje 
zodpovednosíi za záväzky, z činnosti združenia, ktoré vznikli dO' dňa jeho- vystúpenia alebo 
vy l ú če n i a:

V.
t. Splnením účelu združenia, opísaného'v článku fr, odsek- 1 tejto zmluvy dôjde k-rozpusteniu, 

združenia.

2. Splnením účelu združenia sa rozumie nadobudnutie právoplatností kolaudačného rozhodnutia 
na verejnoprospešné stavby „Miestna komunikácia - cesta „B" MOK 3,75/30“ a „Miestna 
komunikácia - cesta „A" MOK 3,75/30'Vop.ísané v článku I, odsek 1 tejto zmluvy.

3. Účastníci' nie- sú- povinni vracať hodnoty- poskytnuté- na účet združenia a týmto považujú 
majetok získaný výkonom spoločnej činnosti za vysporiadaný,

4. Prevod stavieb „Miestna komunikácia - cesta „B“ MOK 3,75/30“ a „Miestna komunikácia - 
cesta „A“ MOK 3,75/30“, opísaných v článku 1. odsek 1 tejto zmluvy, zo Stavebníkov a ďalších 
ich vlastníkov, Pude predmetom osobitnej dohody,

Vi:
Združenie založené touto zmluvou je založené na dobu určitú, od uzatvorenia tejto zmluvy, do 
splnenia účelu združenia, opísaného v článku 11, .odsek 1 tejto zmluvy.

Vil.
1. Účastníci vyhlasujú, že sú eprávnení s predmetom zmluvy nakfadať, zmluvné prejavy sú 

dostatočne .zrožumiteľné a určité, zmluvná voľnošť nie je obmedzená, právny úkon je urobený 
v predpísanej forme a nie Je vykonaný v tiesni,: ani za nápadne nevýhodných pcdmienok.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a týmto dňom 
sú, zmluvné strany viazané svojimi prejavm i vôle..

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta 
Trnava, ktorým je -intemetová stránka -Mesta Trnava.

4. Vzťahy -súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené :sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

)tTrn'-/trVi í sie vánými dodatkami, s ktorými svojim podpismi
'/i- -i ;

6. Táto zrrsľUi's é 
■obdrží tn vyr -

7.. Zmluva bo!az'/s^e;'-^e^á -dňa

Trnava ňíí ŕiŕ ..ý;- .2

Za Mesto Trnava:

šieste^ vyhotoveniach, z ktorých každá zo .zmluvných strán

Za Stavebníkov:

ín g. Vladimír Buíko 
primátor mesta

I
V--

.f s
í \ r;,: ,, ....ií ■' '■\ ü

% \ / t
é' *'

.. í 111/\

Ing. Tibor Santa 

Emifia Santová í
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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

Výpis uznesenia č. 446/2012 
MZ mesta Trnava 
z 1 T. decembra 2012

446
uznesenie

K vstupu mesta do vyvlastňovacieho konania
3:. Tibor Santa a manželka Emília Santová)

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní; 

i. SehvaFuje
uzatvorenie zmluvy o združení podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, na základe 
ktorej Mesto Trnava vstúpi do vyvEastňovacieho konania aiebo začne vyvlastňovacie konanie 
na vyvlastnenie pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami "Miestna komunikácia - cesta 
"B" MOK 3,75/30 a “Miestna komunikácia - cesta 'A" MOK 3,75/30, ktoré prejdú do 
vlastníctva Mesta Trnava na základe zmlúv ,o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv medzi 
stavebníkmi a Mestom Trnava;

- parcela reg. KM C č. 402'í/56'l, orná pôda o výmere 78 m^, zapísaná v liste vlastníctva č,. 
8122 na vtastnikov MUDr. Juraja Padúcha a Martinu Padúchovú, P. Mudroňa 18, Trnava 
a parcela reg.. KM C č. 4Q2.1./83,. orná pôda o výmere 78 m^, zapísaná v liste vlastníctva č. 
10265 na vlastníka ing. Danu Síredánsku, Šancová 96, Bratislava stým, že v súčasnosti 
prebieha na tieto pozemky vyvlastňovacie konanie v prospech stavebníkov íng. Tibora 
Šantu, r. Šantu., nar. 13.06.1946 a Emílie Saníove], r. Gabalcovej, 17.06.1946, obaja bytom 
Jána Hajdóczyho 920/104, Trnava,

- časť parcely reg. KM C č. 4021/87, orná pôda o výmere 315' m^, zapísanej v liste
vlastníctva č. 8088 na vlastníkov Jozefa Grochála a Katarínu Grochálovú, obaja bytom P. 
Mudroňa 8, ;917 ;01 Trnava -z nej vytvorená parcela č. 4021/596 podľa GP č. 101/2012 
vypracovaného GeoMess, s.no. zo dňa 15..01.2012 stým, že v súčasnosti prebieha na 
tento pozemok vyvlastňovacie konanie v prospech stavebníkov Ing. Tibora Šantu, r. Šantu, 
nar a Emílie Santovej, r. Gabalcave' i . obaja bytont Jána
Hajdóczyho 920/104, Trnava,
za podmienky, že stavebníci uhradia všetky náklady spojené s vyvlastňovacími konaniami 
a zabezpečia potrebné úkony


