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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Dopravný úrad ako špeciálny stavebný úrad príslušný pri stavbách letísk, stavbách v územných
obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. a) bodu 2 v spojení s ustanovením § 28 ods. 1
zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol takto:
Podľa ustanovenia § 85 ods. 1 stavebného zákona, podľa ktorého sa na konanie o zmene
v užívaní stavby primerane vzťahujú ustanovenia § 76 až 84, v spojení s ustanovením § 81b
stavebného zákona, podľa ktorého sa kolaudačné rozhodnutie nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť
a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel,
Dopravný úrad
zastavuje
konanie o zmene v užívaní stavby „ZÁKLADNÉ LETISKO PRE LPP DOBRÁ NIVA“,
pretože žiadateľ/účastník konania: Občianske združenie „Letecký športový klub“, so sídlom
Školská 84, 960 01 Zvolen, IČO: 42 001 056, zapísaný v Evidencii občianskych združení
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, nepredložil záväzné stanovisko orgánu štátnej správy
príslušného podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. f) a § 7 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, t. j. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar
vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen, a to napriek tomu, že bol
na to dňa 08.11.2018 na mieste stavby vyzvaný.

Odôvodnenie
Dňa 28.09.2018 podalo Občianske združenie „Letecký športový klub“, so sídlom Školská
84, 960 01 Zvolen, IČO: 42 001 056, zapísaný v Evidencii občianskych združení Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „účastník konania“) na Dopravný úrad Žiadosť o zmenu
účelu užívania stavby „ZÁKLADNÉ LETISKO PRE LPP DOBRÁ NIVA“, ktorú doplnil dňa
05.10.2018. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene v užívaní stavby.
Stavba „ZÁKLADNÉ LETISKO PRE LPP DOBRÁ NIVA“ sa nachádza na pozemkoch KN-C
parc. č. 1407/1, 1407/4, 1407/5, 1408, 1409/1, 1409/5, 1409/6, 1409/7, 1410/1, 1410/2, k. ú. Dobrá
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Niva, okres Zvolen – LV nezaložené a na pozemkoch KN-C parc. č. 1410/3, 1410/4, k. ú. Dobrá
Niva, okres Zvolen – LV č. 3090, vo vlastníctve účastníka konania.
Kolaudačné rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie stavby, vydal Letecký stavebný úrad
Federálneho ministerstva dopravy – Výstavba letísk pod č. j. LSÚ-KR-1284/72/85-Ing. Št. zo
dňa 10.10.1985 (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“).
Predmetom konania bola zmena v užívaní stavby, a to nasledovne:


pôvodný účel užívania (uvedený v kolaudačnom rozhodnutí): „Stavba bude používaná na
účely, pre ktoré bola vybudovaná“, t. j. ako základné letisko pre letecké poľnohospodárske
práce;



žiadaný nový účel užívania (uvedený v žiadosti účastníka konania): pôvodný účel (ostáva)
doplnený o nový spôsob – používanie stavby pre lety všeobecného letectva ako „iná
plocha ako letisko“ v zmysle ustanovenia § 32 ods. 10 leteckého zákona.

Požadovaná zmena v užívaní stavby nevyžaduje žiadne stavebné úpravy; nie je spojená so
zmenou stavby vyžadujúcou stavebné povolenie.
Na základe podanej žiadosti oznámil Dopravný úrad listom č. 19928/2018/ŠSÚ-4 zo dňa
11.10.2018 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania. Zároveň nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.11.2018.
Pri ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní bolo zistené, že stavba je riadne stavebne
udržiavaná. Prítomné zástupkyne orgánu štátnej správy príslušného podľa ustanovenia § 3 ods. 1
písm. f) a § 7 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. Ministerstvo
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie
oblastného hygienika Zvolen, síce vyslovili predbežný súhlas so zmenou užívania, ale zároveň
bol účastník konania na mieste vyzvaný, aby písomne požiadal uvedený orgán o vydanie
záväzného stanoviska, ktoré následne doplní Dopravnému úradu. Všetky tieto skutočnosti sú
uvedené v Zázname z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, ktorý bol napísaný na
mieste, dňa 08.11.2019 a boli s ním oboznámení všetci zúčastnení. Vzhľadom na skutočnosť, že
k dnešnému dňu nebolo žiadané záväzné stanovisko Dopravnému úradu predložené, bolo
potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa ustanovenia § 120 ods. 1 stavebného zákona pri stavbách letísk, stavbách v územných
obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení, stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách
pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich integrovanému
povoľovaniu a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a
banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných
strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín vykonávajú pôsobnosť stavebného
úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia orgány
vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov (ďalej len
„špeciálne stavebné úrady“).
Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. a) bodu 2 leteckého zákona Dopravný úrad vykonáva
funkciu špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo.
Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 leteckého zákona špeciálnym stavebným úradom pre stavby v
územných obvodoch letísk a stavby leteckých pozemných zariadení je Dopravný úrad.
Podľa ustanovenia § 85 ods. 1 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený
v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré
spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene
v užívaní stavby. Na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až
§ 84 stavebného zákona.
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Podľa ustanovenia § 81b stavebného zákona sa kolaudačné rozhodnutie nevydá, ak nie je
zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na
určený účel.
Podľa ustanovenia § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa
na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.
Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi
a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo
zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
Vzhľadom na to, že ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, je toto rozhodnutie
podľa ustanovenia § 26 ods. 1 správneho poriadku doručované verejnou vyhláškou. Podľa
ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku bude toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Dopravného úradu v jeho sídle, na úradnej tabuli Obce Dobrá Niva, na internetovej
stránke Dopravného úradu www.nsat.sk s odkazom na Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu
https://cuet.slovensko.sk/. Posledný deň tejto pätnásťdňovej lehoty je dňom doručenia.
Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
bola na účet Dopravného úradu poukázaná úhrada správneho poplatku (pol. č. 62 písm. a/1.
sadzobníka) vo výške 30,- € (slovom tridsať Eur).
Podľa ustanovenia § 10 ods. 5 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka
rozhodnúť o vrátení poplatku, ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov
na strane poplatníka, najviac však vo výške 65% zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa
má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. Podľa ustanovenia § 10 ods. 10 citovaného
zákona nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a nasl. v spojení s ustanovením § 61
správneho poriadku podať rozklad, a to v lehote podľa ustanovenia § 61 ods. 1 správneho poriadku
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na
základe ním zriadenej osobitnej komisie.
Rozklad sa podáva na Dopravný úrad so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21,
poštou alebo osobne do podateľne v sídle úradu, alebo elektronicky na ústredný portál verejnej správy
www.slovensko.sk.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti
za predpokladu vyčerpania riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ivan Hasiček
riaditeľ
divízie civilného letectva
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Doručí sa účastníkom konania
 Občianske združenie „Letecký športový klub“, Školská 84, 960 01 Zvolen, IČO: 42 001 056
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345
ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou
Na vedomie
 Obecný úrad, Námestie SNP 47/9, 962 61 DOBRÁ NIVA
 Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie SNP 96/50, 960 01 ZVOLEN
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, oddelenie oblastného hygienika Zvolen,
M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

Dopravný úrad žiada Obec Dobrá Niva, aby túto verejnú vyhlášku vyvesila na
úradnej tabuli obce na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame túto
vyhlášku zaslať späť na Dopravný úrad, s vyznačením uvedených údajov:
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Zároveň žiadame o zverejnenie tejto vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým,
napr. na internetovej stránke mesta, v rozhlase alebo v miestnej tlači.
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