OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY
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Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný orgán štátnej
správy, podľa § 4 zákona č. 608/2003 Z. z, o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej stavebný zákon),
postupujúc podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní)

zastavuje

mimo odvolacie konanie vo veci preskúmania právoplatného rozhodnutia stavebného úradu
obce Badín č. Oc.Ú.-976/2009/PM, ev. č. 19/2009 zo dňa 02.11.2009 (právoplatné dňa
25.11.2009), ktorým bola povolená stavba „Výroba elektrickej energie spaľovaním
obnoviteľných zdrojov Badín a kompostáreň“ pre stavebníka spoločnosť KOMPALA a.s.,
Robotnícka 6, Banská Bystrica.

Odôvodnenie
Krajskému stavebnému úradu v Banskej Bystrici, ako v tom čase vecne a miestne
príslušnému orgánu štátnej správy, bol dňa 21.03.2012 doručený podnet obce Vlkanová,
Matuškova 53, Vlkanová na preskúmanie rozhodnutia obce Badín č. Oc.Ú.-976/2009/PM,
ev. č. 19/2009 zo dňa 02.11.2009 mimo odvolacieho konania. Ide o právoplatné stavebné
povolenie stavby „Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov Badín
a kompostáreň“.

Na základe podaného podnetu mimo odvolací orgán vyžiadal od obce Badín súvisiaci spisový
materiál. Po jeho doručení a následnom preskúmaní oznámil dňa 05.06.2012 začatie mimo
odvolacieho konania v predmetnej veci všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom
štátnej správy a na uplatnenie námietok a pripomienok určil lehotu 10 dní odo dňa doručenia
oznámenia. Toto konanie však bolo dňa 07.08.2012 prerušené z nasledovných dôvodov:
Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania bol obcou Vlkanová podaný
aj proti právoplatnému územnému rozhodnutiu na predmetnú stavbu, ktorému mimo odvolací
orgán čiastočne vyhovel zmenou prvostupňového rozhodnutia. Proti uvedenému rozhodnutiu
mimo odvolacieho orgánu č. KSUBB-2012-416/519-6:OŠSS zo dňa 27.06.2012 boli podané
odvolania, ktoré boli následne spolu so súvisiacim spisovým materiálom odstúpené na
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len MDVaRR SR) na
odvolacie konanie a rozhodnutie. Z uvedeného dôvodu bolo začaté mimo odvolacie konanie
vo veci preskúmania právoplatného stavebného povolenia na predmetnú stavbu prerušené do
doby právoplatného ukončenia odvolacieho konania vedeného na MDVaRR SR.
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Rozhodnutie o odvolaní MDVaRR SR č. 25662/2012/296l/SV 70682 zo dňa 15.07.2013 bolo
na mimo odvolací orgán doručené dňa 18.09.2013 a súvisiaci spisový materiál dňa
21.10.2013. Predmetným rozhodnutím bolo rozhodnutie mimo odvolacieho orgánu zrušené
podľa ustanovenia § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní), podľa ktorého ak sú pre to dôvody, odvolací
orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
K takejto alternatíve je potrebné pristúpiť vždy, keď sa orgán štátnej správy dopustil takej
nezákonnosti, ktorá spôsobila tzv. nulitu (ničotnosť) rozhodnutia, keď rozhodnutie vôbec
nemalo byť vydané pre nesúlad s hmotnoprávnymi predpismi a niet preto právneho dôvodu,
aby odvolací orgán postupoval podľa odseku 3. Z rozhodnutia MDVaRR SR tiež vyplýva, že
mimo odvolací orgán nesprávne posúdil skutkový stav veci a pri zmene prvostupňového
rozhodnutia pochybil.
Nakoľko MDVaRR SR rozhodnutím o odvolaní rozhodnutie mimo odvolacieho orgánu
zrušilo a nevrátilo na nové konanie, vyriešilo vec konečným spôsobom - rozhodnutie mimo
odvolacieho orgánu nemalo byť vôbec vydané a vo veci tak nie je potrebné ďalej konať. Na
základe doručeného rozhodnutia MDVaRR SR mimo odvolací orgán opätovne preskúmal
spisový materiál týkajúci sa stavebného povolenia. Vykonanými zisteniami sa nepotvrdili
okolnosti, ktoré pôvodne nasvedčovali tomu, že rozhodnutie je nezákonné. Z uvedeného
dôvodu odpadol dôvod konania, pre ktorý bolo začaté mimo odvolacie konanie vo veci
preskúmania právoplatného stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
Pri preskúmavaní rozhodnutia v mimo odvolacom konaní je správny orgán povinný v zmysle
ustanovenia § 65 ods. 2 posledná veta zákona o správnom konaní tiež zvážiť, či práva
nadobudnuté na základe právoplatného rozhodnutia boli nadobudnuté dobromyseľne.
Z uvedených dôvodov Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky
rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti uvedené.
Poučenie
Proti rozhodnutiu o zastavení mimo odvolacieho konania sa podľa ustanovenia § 30 ods. 2
zákona o správnom konaní nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, a preto musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica, odboru
výstavby a bytovej politiky a obcí Badín a Vlkanová.

Vyvesené

.........

Zvesené dňa:

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
Doručí sa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Obec Vlkanová, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová
KOMPALA a.s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica
StVS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
SEPS a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Letisko Sliač a.s., 962 31 Sliač
KR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
Okresný úrad, odbor CO a KR, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
SSE - D a.s., strategický manažment —1001 08, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
Letecký úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou
Na vedomie
13) StVPS a.s., Závod 01 - Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica
14) SSE a.s., Rozvodný závod, Švantnerova 9, 974 01 Banská Bystrica
15) SPP - D a.s., LC Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 27 Zvolen
16) ST a.s., Centrum sieťovej infraátruktúry, Horná 77, 974 01 Banská Bystrica
17) Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OPaVZŽP, Námestie Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica
18) Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
19) EPI s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica
20) Obec Badín, starosta obce - stavebný úrad, Sládkovičova 4, 976 32 Badín

