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NÁMESTOVO 
Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO 

Spisové číslo 0865/2020         v Námestove 14.01.2022 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTIE 

o podanom odvolaní v autoremedúre 

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Milanom Hubíkom ako príslušný stavebný 

úrad v zmysle podľa § 5 písm. a) bod 1. zákona číslo 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona číslo 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 

§ 117 ods. 1 stavebného zákona v konaní o odvolaní sa účastníkov konania voči rozhodnutiu 

mesta pod číslom 0865/2020 zo dňa 17.02.2021 

rozhodol 

podľa § 57 ods. 1) správneho poriadku že odvolaniu účastníkov správneho konania v plnom 

rozsahu vyhovie tak, že týmto rozhodnutím ruší rozhodnutie Mesta Námestovo číslo 

0865/2020 zo dňa 17.02.2021 a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie. 

Odôvodnenie 
Na základe rozhodnutia Okresného úradu v sídle kraja Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky 

(ďalej len „OÚ Žilina OVBP“), ktorý v konaní o proteste Okresnej prokurátorky v Námestove 

zrušil rozhodnutie mesta Námestovo číslo 0323/2020 zo dňa 27.08.2020, ktorým pre 

navrhovateľa: ENSTRA, a.s., so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina, IČO:5l 174 103, v konaní 

zastúpená na základe splnomocnenia spoločnosťou: Martel Power, s.r.o., so sídlom 015 01 

Ďurčiná 323, IČO: 46 871 721 v územnom konaní rozhodlo o umiestnení stavby: „I0 01 VN 

prípojka pre LUTHOR PARK a Accentis Námestovo“ na pozemkoch parcelné číslo: líniová 

stavba v kat. územiach Slanica, Klin, Námestovo a Vavrečka a určil, že prvostupňový správny 

orgán po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia bude vo veci umiestnenia tejto stavby: 

„I0 01 VN prípojka pre LUTHOR PARK a Accentis Námestovo“ na pozemkoch parc.č.: líniová 

stavba v kat. územiach Slanica, Klin, Námestovo a Vavrečka pre navrhovateľa: ENSTRA, a.s., 

so sídlom Kálov 1, 010 01 Žilina, IČO: 51 174 103, opätovne konať a následne rozhodnúť. 
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Na základe vyššie uvedeného územného rozhodnutia mesta Námestovo číslo 0323/2020 zo dňa 

27.08.2020, stavebný úrad vydal rozhodnutie o povolení stavby „IO01 VN prípojka pre 

LUTHOR PARK a Accentis Námestovo“ dňa 17.02.2021 pod číslom 0865/2020.  Voči tomuto 

rozhodnutiu sa odvolali účastníci správneho konania e-mailom aj poštou v lehote od 04.03.2021 

do 19.03.2021, zaevidované do úradnej pošty priebežne posledná evidencia 19.03.2021. 

Rozhodnutie mesta Námestovo číslo 0323/2020 zo dňa 27.08.2020 bolo zrušené, preto 

stavebný úrad začal konanie o odvolaní sa účastníkov konania voči rozhodnutiu mesta 

Námestovo pod číslom 0865/2020 zo dňa 17.02.2021 v autoremedúre v zmysle § 57 ods. 1) 

zákona NR SR číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov 

(ďalej len správny poriadok) kedy správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o 

odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka 

iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania ktorých sa 

rozhodnutie týka súhlasia.  

V tomto prípade stavebný úrad skonštatoval neudržateľnosť vydaného stavebného povolenia 

vychádzajúceho zo zrušeného územného rozhodnutia, čím stavebné povolenie 0865/2020 zo 

dňa 17.02.2021 stratilo oporu v zákone, ako i z dôvodu hospodárnosti konania a rozhodnutia 

vo veci, že bude najvhodnejšie ak stavebné povolenie číslo 0865/2020 napadnuté odvolaním 

bude zrušené už tunajším stavebným úradom. 

Stavebný úrad zvolil konanie v atoremedúre z dôvodu, že územné rozhodnutie tejto stavby bolo 

zrušené, a tak aj stavebné povolenie tejto stavby musí byť zrušené a vrátené na nové konanie 

a rozhodnutie. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 18 a podľa § 48 správneho poriadku, zverejnil verejnou 

vyhláškou oznámenie o konaní v autoremedúre o podanom odvolaní a vyzval účastníkov 

správneho konania v konaní o podanom odvolaní v autoremedúre, aby sa v lehote 7 pracovných 

dní odo dňa doručenia tohto oznámenia vyjadrili či súhlasia so zrušením stavebného povolenia 

zo dňa 17.02.2021 pod číslom 0865/2020. Verejná vyhláška bola vyvesená 24.11.2021 a dňa 

10.12.2021 začala plynúť 7 dňová lehota kedy mohli účastníci konania uplatniť svoje 

stanoviská. Lehota uplynula 20.12.2021, a neboli uplatnené žiadne stanoviská od účastníkov 

konania, čo možno posúdiť, že nie sú námietky voči zrušeniu uvedeného rozhodnutia v konaní 

o autoremedúre. 

Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. 

Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania 

účastníkov konania a iných osôb. V prípade, že dôjde k zhode medzi účastníkmi konania môže 

tunajší stavebný úrad rozhodnúť o zrušení napadnutého rozhodnutia podľa § 57 ods.1 

správneho poriadku. 

Mesto Námestovo, ako príslušný stavebný úrad a ako správny orgán, ktorý napadnuté 

rozhodnutie vydal tak mohol sám rozhodnúť o odvolaní v rámci autoremedúry pretože 

odvolateľom v plnom rozsahu vyhovel a ostatní účastníci konania ktorých sa rozhodnutie týka 

s tým súhlasia. 

Po nadobudnutí právoplatnosti zrušovacieho rozhodnutia stavebný úrad vyzve stavebníka, aby 

podanie o povolenie stavby doplnil požadovaným spôsobom, a na základe výsledkov 

konania  neskôr vo veci opätovne rozhodol. 

Podľa § 46 zákona 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 vecí a musí obsahovať predpísané náležitosti. 
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Poučenie 
Podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti tomuto 

rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, 

Mesto Námestovo, Ulica Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, ktorý rozhodnutie vydal, 

pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky. 

Rozhodnutie je možné preskúmať príslušným Okresným súdom, až po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú. 

 

 

 

 

Milan Hubík 
primátor mesta 

 

 

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou: 

1. Mesto Námestovo v zastúpení primátorom 

2. Obec Vavrečka v zastúpení starostom 

3. Obec Klin v zastúpení starostom 

4. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, 

môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou. 

Na vedomie: 

5. Martel Power, s.r.o., 015 01 

Ďurčina 323 – splnomocnenec 

6. Lesy SR Banská Bystrica 

7. SVP Piešťany 

8. SSC Bratislava 

9. Luthor park, s.r.o., Námestovo 

10. SSD Žilina 

11. Enstra, a.s., Kálov 1, Žilina 

12. Ing. Igor Tršo, TRIGEA, Svitavská 

532/2, Žiar nad Hronom – projekt 

13. OÚ Žilina – doprava  

14. OÚ Žilina – odbor ŽP 

15. OÚ Námestovo – odbor ŽP 

16. OVS Dolný Kubín 

17. SPP–D, Bratislava 

18. OR PZ SR ODI, Dolný Kubín 

19. OR HZZ Námestovo 

20. Slovak Telekom Bratislava 

21. Energotel Bratislava  

ku spisu 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje účastníkom konania v 

zmysle § 26 správneho poriadku. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli príslušnej obce podľa katastrálneho územia, ktoré je stavbou dotknuté alebo iným 

obvyklým spôsobom a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Mesta Námestova 

https://www.namestovo.sk/sk/uradna-tabula, Obce Vavrečka a Obce Klin v zmysle § 26 

správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Príslušná obec oznámi 

skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia stavebnému úradu ihneď po zvesení. 

Vyvesené dňa:      Sňaté dňa 

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby, 
ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.  
             


