
Obec Vyšná Šebastová 

Stavebný úrad 

 
                                                                          so sídlom Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov 

Číslo: VS 413/532/2019 006                                                         Vo Fulianke dňa: 12.10.2020 
 

 

 

Verejná vyhláška 

 

 

Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania spojeného s konaním o 

zmene stavby pred dokončením 

 
 

Obec Vyšná Šebastová ako príslušný stavebný úrad  v zmysle ust. § 117 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení 

neskorších zmien a doplnkov ("ďalej len stavebný úrad") a podľa  ust. § 81  ods. 3 stavebného 

zákona, z dôvodu zistenia závad brániacich užívaniu stavby v spojení s ust.  § 29 ods. 1 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"), z dôvodu začatia 

konania o predbežnej otázke  

 

p r e r u š u j e 

 

kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene stavby pred dokončením "RD Gergelčík na 

pozemku parc. KN-C č. 860/6, k.ú. Vyšná Šebastová", pre navrhovateľa (stavebníka) Jozefa 

Gergelčíka a manž. Annu Gergelčíkovú, spoločne bytom Dubová 6486, 080 01 Prešov (ďalej 

len "stavebník").  

       

Stavebný úrad bude podľa ust. § 29 ods. 4 správneho poriadku  v konaní pokračovať, len čo 

pominú prekážky pre ktoré bolo konanie prerušené, t.j. po právoplatnom ukončení súdneho 

konania vedeného na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 20/5/2019.  Pokiaľ je konanie prerušené, 

lehoty podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku neplynú. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Stavebník podal dňa 29.10.2019 na stavebnom úrade žiadosť označenú ako "Žiadosť o zmenu 

stavby rodinného domu pred jeho ukončením spojenú s kolaudáciou stavby v obci Vyšná 

Šebastová miestna časť Severná na parcele 860/6". 

 

Zmena stavby pred jej dokončením v zmysle žiadosti spočíva v zmene typu obvodových a 

vnútorných nosných stien z murovaných na montovanú systémovú konštrukciu drevostavby 

so zateplením, zmene viazaného krovu na väzníkový krov bez podkrovia, znížení výšky 

hrebeňa strechy na kótu 5100 mm, zmene využiteľnosti suterénnych priestorov, plánovaný 

sklad paliva a kotolňu na technickú miestnosť a práčovňu. 

 

Stavebník k žiadosti doložil: fotokópie PD 1 paré - 15 výkresov, statický návrh a 

odovzdávacie protokoly konštrukcií, fotokópiu stavebného povolenia, fotokópiu dvoch 

predĺžení stavebného povolenia, porealizačné zameranie stavby rodinného domu, geometrický 

plán, fotokópiu rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, správu o východiskovej 

odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, správu o východiskovej 

odbornej prehliadke a odbornej skúške systému ochrany pred bleskom, potvrdenie o vykonaní 
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preskúšania komína, preberací protokol kozubovej piecky, záznam o funkčnej skúške a 

skúške tesnosti rozvodov kanalizácie, záznam o tlakovej skúške a skúške tesnosti vnútorných  

rozvodov vody, rozbor pitnej vody. V žiadosti uviedol, že v kolaudačnom konaní predloží 

energetický certifikát a doklad o tesnosti žumpy. 

 

Stavebný úrad, oznámením č. VŠ 532/2019 001 zo dňa 2.12.2019 oznámil začatie 

kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

11.12.2019  a následne, oznámením  zo dňa 27.1.2020 pod č. VŠ 413/532/2019 002 oznámil 

začatie konania na zmenu stavby pred jej dokončením spojenú s kolaudačným konaním a 

nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 5.2.2020. Opätovne 

zaviazal stavebníka na predloženie dokladu  o vykonaní predpísaných skúšok a meraní, 

právoplatné stavebné povolenie, PD overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo 

pri povoľovaní zmeny  stavby pred jej dokončením, výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým 

došlo počas uskutočňovania stavby, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby ak bol spísaný, 

doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov v zmysle § 47 stavebného zákona a 

ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia. 

 

Rozhodnutím, č. VŠ 413/532/2019 003 zo dňa 24.2.2020 stavebný úrad podľa ust. § 140 

stavebného zákona a § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušil kolaudačné konanie do 

doplnenia náležitostí: súhlas vlastníkov pozemku parc. KN-E č. 2415/2, k. ú. Vyšná 

Šebastová na právo prechodu a prejazdu a zriadenie vjazdu na pozemok parc. 860/6, k. ú. 

Vyšná Šebastová, súhlas všetkých vlastníkov susediacich parciel o novej polohe umiestnenia 

žumpy, preukázanie certifikátu žumpy podľa STN 75 6081, najneskôr do 60 dní od doručenia 

tohto rozhodnutia stavebníkovi s odôvodnením, že žiadosť neposkytuje všetky a dostatočné 

podklady pre posúdenie navrhovanej stavby. Stavebný úrad preto stavebníka vyzval na 

doplnenie žiadosti, kolaudačné konanie prerušil s upozornením, že a ak v určenej lehote 

žiadosť požadovaným spôsobom nedoplní, stavebný úrad konanie v zmysle § 60 ods. 2 

stavebného zákona zastaví. 

 

Dňa 1.4.2020 bolo stavebnému úradu doručené doplnenie žiadosti s vyjadrením, že súhlas 

vlastníkov pozemku parc.  KN-E č. 2415/2, k. ú. Vyšná Šebastová nie je možné predložiť z 

dôvodu prebiehajúceho súdneho konania na Okresnom  súde Prešov sp. zn. 20C/5/2019, novú 

polohu osadenia žumpy na pozemku parc. KN-C č. 860/6, k. ú. Vyšná Šebastová už riešil, 

nakoľko podklady k osadeniu žumpy bolo stavebnému úradu doručené dňa 27.10.2017 a že v 

predmetnom konaní neboli účastníkmi konania vznesené námietky. V prílohe vyjadrenia 

uvádza list zo dňa 19.2.2018 - písomný súhlas s umiestnením žumpy - Peter Kažik, písomný 

súhlas s umiestnením žumpy - Ján Janiga a Magdaléna Janigová a vyhlásenie o zrealizovaní 

stavby žumpy podľa STN 75 6081. 

 

Stavebný úrad v oznámení č. 183/2020 zo dňa 6.4.2020 oznámil stavebníkovi, že v súlade so 

závermi  prijatými na ústnom kolaudačnom konaní konanom dňa 5.2.2020 na Obecnom úrade 

vo Vyšnej Šebastovej bude v predmetnej veci zvolané miestne šetrenie za účelom prejednania 

splnenia podmienok pre kolaudáciu stavby za prítomnosti zástupcov stavebného úradu a 

účastníkov konania. Zároveň k doplneniu žiadosti  zo dňa 1.4.2020 stavebný úrad uviedol, že 

predložená argumentácia k nedostatku, že voči spoluvlastníkom susediacej parcely  2415/2 

prebieha súdne konanie  nespĺňa zákonné predpoklady pre skolaudovanie stavby, nová poloha 

osadenia žumpy je zmenou stavby pred jej ukončením podľa ust. §68 stavebného zákona a 

certifikát potrebný ku kolaudácii musí obsahovať údaj, že žumpa vyhovuje požiadavkám STN 

75 6081. Táto norma stanovuje aj postup výpočtu potrebného objemu žumpy. Stavebný úrad  
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žiadal predložiť aj Protokol o vodotesnosti žumpy, ako doklad o vykonaní skúšky tesnosti 

žumpy. 

 

Dňa 25.5.2020 stavebný úrad vydal rozhodnutie č. VŠ 413/532/2019 004, ktorým podľa § 81b 

stavebného zákona v spojení s ust. § 30 ods. 1 správneho poriadku zastavil kolaudačné 

konanie na stavbu " RD Gergelčík na pozemku parc. KN -C č. 860/6, k. ú. Vyšná Šebastová s 

odôvodnením, že v konaní bolo zistené, že stavebník nemá súhlas vlastníkov pozemku par. 

KN-C č. 2415/2, k. ú. Vyšná Šebastová na právo prechodu a prejazdu a zriadenie vjazdu na 

pozemok parc. KN-C č. 860/6, k. ú. Vyšná Šebastová, súhlas všetkých vlastníkov susedných 

parciel o novej polohe umiestnenia žumpy a nepreukázal certifikát žumpy podľa STN 75 

6081. Uvedené nedostatky neboli odstránené  ani v lehote určenej v rozhodnutí o prerušení 

konania a stavebník o jej predĺženie ani nepožiadal. Z uvedeného dôvodu stavebný úrad v 

zmysle § 81b stavebného zákona kolaudačné konanie nevydáva. 

 

Proti rozhodnutiu o zastavení kolaudačného konania č. VŠ 413/532/2019 004 zo dňa 

25.5.2020 podal stavebník odvolanie bez odôvodnenia. 

 

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, 

ako odvolací orgán po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a spisového materiálu, 

týkajúceho sa veci, toto rozhodnutie v celom rozsahu zrušil a vrátil vec na nové prejednanie a 

rozhodnutie. Na odôvodnenie odvolací správny orgán uviedol, že napadnuté rozhodnutie, 

ktorým stavebný úrad zastavil kolaudačné konanie  podľa ust. § 81b stavebného zákona v 

spojení s ust. § 30 ods. 1 správneho poriadku, nemá oporu v zákonných ustanoveniach 

predpisov správneho práva a z toho dôvodu je nulitným právnym aktom, ktorý stavebný úrad 

v tomto konaní ani nemohol vydať. 

 

Podľa ust. § 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. 

 

V zmysle právneho názoru odvolacieho správneho orgánu, v  novom konaní sa stavebný úrad 

musí  vysporiadať so zisteniami, ktoré spôsobujú nezákonnosť napadnutého rozhodnutia, aby 

postup konania stavebného úradu dostatočne určilo, úplne, presne ustanovovalo povinnosť, 

ktorá ním má byť stavebníkovi konania uložená a vydať rozhodnutie, ktoré bude v súlade so 

zákonom a bude vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. 

 

Stavebný úrad  oznámil v súlade s ust. § 80 ods. 1 stavebného zákona a ust. § 26 ods. 1 

správneho poriadku  oznámením č. VS 413/532/2019 005 zo dňa 12.10.2020,  účastníkom 

konania a dotknutým  orgánom začatie  nového prejednania vo veci kolaudácie stavby 

spojenej s konaním o zmene stavby pred dokončením na základe žiadosti stavebníka podanej 

dňa 29.10.2019. 

Podľa ust. § 81 ods. 1 stavebného zákona, v kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, 

či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní 

a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky 

určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie 

stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany 

života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. 
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Podľa ust. §81 ods. 3 stavebného zákona, ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na 

stavbe závady brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie. 

Podľa ust. §81 ods. 4 stavebného zákona, s kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o 

zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie 

overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. 

Podľa ust. § 78 ods. 2 stavebného zákona, ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním 

konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci stavebného 

konania, ktorých by sa zmena mohla dotýkať. 

Podľa ust. § 80b stavebného zákona, kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená 

bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na 

určený účel, najmä ak podľa písm. c) cit. ustanovenia, nie je zaistený bezpečný prístup a 

príchod k stavbám. 

Podľa ust. § 47 písm. b) stavebného zákona, stavba musí byť prístupná z cesty, miestnej 

komunikácie alebo z účelovej komunikácie.  

Účelom prístupu podľa uvedeného ustanovenia stavebného zákona nie je zabezpečiť prístup 

na účely budovania stavby, ale na účely jej užívania, pretože ust. § 47 neustanovuje 

podmienky za akých sa majú stavby stavať, ale čo majú už hotové stavby spĺňať.  Čas 

zhotovenia prístupovej cesty sa vymedzuje  vo vyhláške č. 532/2002 Z. z., podľa ktorej musí 

byť prístupová cesta zhotovená v čase užívania stavby, t. j. v čase keď stavebný úrad 

povoľuje jej užívanie vydaním kolaudačného rozhodnutia. 

Podľa ust. § 7 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne 

vyhovujúce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne účelové komunikácie. Prístupové 

cesty  k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby. 

Nedostatok existencie prístupovej cesty, ako všeobecnej technickej požiadavky na 

navrhovanie stavieb v zmysle ust. § 47 písm. b) stavebného zákon  je závadou brániacou 

užívaniu stavby v zmysle ust. § 81 ods. 3 stavebného zákona  a je zákonným dôvodom, kedy 

stavebný úrad kolaudačné konanie nevydá. 

Nie je bez právneho významu tá skutočnosť, že v danom prípade  je  stavba  uskutočňovaná 

na pozemku, na ktorý vstup vedie len cez pozemok v bezpodielovom vlastníctve tretích osôb . 

Charakterom stavby nemožno odôvodniť neexistenciu priameho vplyvu na ich práva, keď 

z administratívneho spisu je zrejmé, že minimálne ich vlastnícke právo užívaním stavby 

dotknuté môže byť.  

Podľa prvej vety ust. § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vlastník veci sa musí zdržať 

všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne 

ohrozoval výkon jeho práv. 

Z doterajšieho konania vo veci je preukázané a stavebníkom potvrdené z vyjadrenia zo dňa 

1.4.2020, že prístupovú cestu k stavbe rieši stavebník súdnou cestou na Okresnom súde 

Prešov, sp. zn. 20C/5/2019, a to podanou žalobou o určenie vlastníckeho práva k 

nehnuteľnosti vydržaním voči spoluvlastníkom susediacej parcely C-KN č. 2415/2, k. ú. 

Vyšná Šebastová.  
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Podľa ust. § 140 stavebného zákona, ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na 

konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 

 

Podl'a ust. § 29 ods. 1 správneho poriadku, správny orgán konanie preruší, ak sa začalo 

konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote 

odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo 

ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

 

Správny poriadok  pojem predbežná otázka nedefinuje. Podľa názorov vyslovovaných v 

právnej teórii pod predbežnou (tzv. prejudiciálnou) otázkou treba rozumieť takú otázku, 

zodpovedanie ktorej podmieňuje rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom správneho konania, 

a teda od posúdenia ktorej závisí rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom konania. Súčasne je 

to taká otázka, ktorej rozhodnutie nepatrí do kompetencie správneho orgánu, ktorý vo veci 

rozhoduje. Odpoveď na ňu môže byť predmetom iného samostatného konania (správneho i 

súdneho). 

Podľa ustálenej judikatúry všeobecných súdov platí zásada, že správny orgán, ktorý koná vo 

veci, je nielen oprávnený, ale i povinný zaoberať sa predbežnými otázkami, ak sa v konaní 

vyskytnú (napr. rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 6 Sžp 23/2013 z 30. apríla2014). 

Povinnosťou stavebného úradu je vždy posúdiť charakter nastolenej predbežnej otázky, a na 

základe toho posúdiť svoju kompetenciu, či je oprávnený sám o nej rozhodnúť a až na základe 

tohto posúdenia rozhodnúť vo veci." 

V prejednávanej veci sa nesporne jedná o otázku občianskoprávnu vychádzajúcu z 

vlastníckych práv k pozemku, ktorej riešenie prekračuje rozsah právomoci stavebného úradu 

alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej správy,  a ktorú stavebný úrad považuje  s poukazom  

ust. § 137 ods. 1,2 za  podmieňujúcu ďalší priebeh konania. 

       

Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú 

povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických 

osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Správne orgány sú povinné postupovať v 

konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, 

ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne 

obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom 

konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka musia správne orgány 

poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní 

ujmu. Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. 

Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných 

prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely (§ 3 ods.1,2,4 správneho poriadku). 

Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať 

potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.  

Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, 

dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu 

orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje 

správny orgán (§ 32 ods.1,2 správneho poriadku). 

Stavebný úrad opätovne preskúmal žiadosť stavebníka o zmenu rodinného domu pred jej 

ukončením spojenú s kolaudáciou stavby  ako aj predložené doklady a preukázané skutočnosti 
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doterajšom konaní a  zistil nedostatky brániace vydaniu  rozhodnutia vo veci. Správny orgán 

je povinný poskytnúť pomoc a poučenie, aby účastníci konania v konaní neutrpeli ujmu pre 

neznalosť právnych predpisov.  

Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenia na vec sa vzťahujúce právne predpisy a preukázaný 

skutkový stav, konajúci stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

V ďalšom konaní bude stavebný úrad pokračovať po vyriešení predbežnej otázky, t.j. po 

právoplatnom ukončení vyššie označeného súdneho konania, ktorého výsledok bude mať 

nesporne podstatný vplyv na  ďalší priebeh konania vo veci. 

Poučenie:  Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa ust. § 29 ods. 3 zákona číslo 

71/1967 Zb. o správnom konaní nemožno odvolať.  

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Vyšná Šebastová po dobu 15 dní 

od nasledujúceho dňa po vyvesení. 

 

                                                                                                 v.r. 

       Mgr. Marián Beluško 

             starosta obce 


