
 

O B E C     P R E Č Í N 
Obecný úrad v Prečíne  č. 304, 018 15 Prečín 

 
 

Číslo: 321/2020-011 TA5/A-10                             v Prečíne dňa:  23. 11. 2020 

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška 
 

Rozhodnutie o návrhu na obnovu konania 

 

 

Obec Prečín ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

(ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 

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 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a správny orgán príslušný  podľa § 63 ods. 1 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „správny poriadok“), podľa § 62 a § 63 správneho poriadku  preskúmal návrh na 

obnovu konania, ktorý podala dňa 17. 04. 2020 Janka Kniháriková, bytom Prečín 57,           

018 15 (ďalej len „navrhovateľka“), právoplatne ukončeného rozhodnutím správneho orgánu 

Obce Prečín č. 764/2018, 34/2019-TA5/A-10  zo dňa 24. 06. 2019, právoplatným dňa          

19. 08. 2019,  vo veci územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Prečín – úprava 

Domanižanky“, 

trvalý záber na pozemkoch: 

KNC parc.č. : 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 123/2, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 137, 140, 

141, 143/2, 144/1, 145/1, 146, 149/2, 152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/2, 

175/3, 176, 181, 182, 186/1, 186/2, 186/3, 194/2, 195/6, 196, 197/1, 226/2, 490/3,  490/46; 

KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/17, 142/18, 

142/19, 142/25, 142/26, 142/28, 142/120, 142/204, 142/210, 142/221, 153, 154, 155, 221/3, 

222/3, 224, 226, 227, 228/2, 229, 230/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9; 

dočasný záber na pozemkoch: 

KNC parc.č. : 110/1, 111, 113, 117/1, 118, 123/2, 124, 127, 128, 131, 132, 136, 137, 140, 

141,  143/2, 144/1, 145/1, 146, 149/2, 152/2, 153, 160, 161/1, 162, 167, 168, 172, 173, 175/2, 

175/3, 176, 181, 182, 186/1, 186/2, 186/3, 194/2, 195/6, 196, 197/1, 226/2,  490/45, 490/46; 

KNE parc.č.: 106/4, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 140/1, 141/2, 142/8, 142/25, 142/26, 

142/28, 142/120, 142/204, 142/210, 153, 154, 155, 221/3, 222/3, 224, 226, 227, 228/2, 229, 

230/2, 233/3, 233/4, 233/6, 233/8, 233/9;  v  kat. území  Prečín, v obci Prečín,  

vydaného pre navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny 

podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany 
a rozhodol takto:  

Správny orgán podľa  §  62 ods. 1 písm. a), b), c)  a v súlade s § 46 správneho poriadku návrh 

na obnovu konania    z a m i e t a.   
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Odôvodnenie 

 

Navrhovateľka Janka Kniháriková, bytom Prečín 57, 018 15 dňa 27. 04. 2020 doručila 

stavebnému úradu návrh na obnovu konania právoplatne ukončeného rozhodnutím správneho 

orgánu Obce Prečín č. 764/2018, 34/2019-TA5/A-10 dňa 24. 06. 2019,  ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 19. 08. 2019, ktorým bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení 

líniovej stavby „Prečín – úprava Domanižanky“,  na pozemkoch v  kat. území  Prečín, v obci 

Prečín, pre navrhovateľa územného konania SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 

Piešťany. 

Územným rozhodnutím bola umiestnená líniová stavba „Prečín – úprava 

Domanižanky“,  ktorá je situovaná v obci Prečín medzi jestvujúcou úpravou pri mostíku pod 

bývalým mlynom, a mostom na štátnej ceste II. triedy II/517 Považská Bystrica – Rajec. 

Celková dĺžka úpravy 1,014 km.  

Navrhovaná úprava bude slúžiť ako preventívna protipovodňová stavba, ktorá bude 

chrániť územie pred zaplavením vodou z vodného toku a zároveň bude zabezpečovať 

protieróznu ochranu svahov a v neposlednej miere zabezpečí zlepšenie estetickej funkcie toku 

ako súčasť intravilánu obce. Navrhuje sa súvislá úprava pravého brehu, ktorý je rozhodujúci  

z hľadiska protipovodňovej ochrany obce. Úprava pravého brehu pozostáva zo stabilizácie 

svahu koryta (kamenná rovnanina) a z realizácie terénnych úprav (ochrannej hrádzky) nad 

úroveň návrhového prietoku. Ľavého brehu sa úprava týka len lokálne, kde je to nevyhnutné  

z dôvodu zabezpečenia dostatočnej prietočnosti. Lokálne opevnenie bude len pod úrovňou 

súčasnej brehovej línie (bez výškových úprav súčasného brehu). Ostatné úseky ľavého brehu 

zostanú bez zásahu, vrátane vegetácie. 

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bol územný plán obce Prečin, 

schválený Obecným zastupiteľstvom Prečin uznesením č. 60/2017 a VZN č. 1/2017 zo dňa 

29. 6. 2017, kde je predmetná líniová stavba zaradená do zoznamu verejnoprospešných 

stavieb územného plánu obce Prečin v tretej časti v článku 13. 

 

Navrhovateľka svoj návrh na obnovu konania odôvodňuje tým, že:  

- po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia vyšli najavo nové skutočnosti                  

a dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatniť bez 

zavinenia účastníka konania a to rozhodnutie Okresného úradu Trenčín č. OU-TN-OOP3-

2019/009939-008/Let zo dňa 2. 5. 2019, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Okresného úradu             

v Považskej Bystrici zo dňa 27. 9. 2018 č. OU-PB-OSZP-2018/010257-2/ZB1                            

o výrube drevín rastúcich v mieste, kde má byť umiestnená stavba „Prečin - úprava 

Domanižanky",  

- v čase vydanie územného rozhodnutia navrhovateľ nedisponoval potrebnými 

rozhodnutiami, ktoré ho oprávňujú na výrub drevín v  danej oblasti a to: právoplatným 

rozhodnutím príslušného okresného úradu o vydaní povolenia na stínanie a odstraňovanie 

stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných 

územiach vodného toku Domanižanky obci Prečin, v riečnom kilometri 6,108 až 7,122, kde 

má byť umiestnená stavba „Prečin - úprava Domanižanky ani právoplatným rozhodnutím               

o udelení výnimky z podmienok ochrany chránených druhov podľa § 40 ods. 2 zákona 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; 

- stavebný úrad doručoval jednotlivé úkony územného konania o umiestnení líniovej stavby 

„Prečin - úprava Domanižanky", verejnou vyhláškou rovnako ako aj vzhľadom na túto 

skutočnosť, nemala ako jedna z vlastníčok pozemkov dotknutých predmetnou stavbou                  

a vlastníkov susedných nehnuteľností možnosť sa dozvedieť o prebiehajúcom územnom 

konaní a o vydaní územného rozhodnutia včas a preto ani nemohla včas uplatniť svoje 

pripomienky a námietky v konaní alebo podať návrh ako účastníčka konania; 
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- rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol 

inak, konkrétne vydanie územného rozhodnutia záviselo od výsledku konania o vydanie 

povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov na 

pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vodného toku Domanižanka v obci Prečin 

v riečnom kilometri 6,108 až 7,122, ktoré je v zmysle § 103 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z.             

o ochrane prírody a krajiny konaním vo veci, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany 

prírody a krajiny. 

Stavebný  úrad oznámením č. 321/2020-003 TA5/A-10 zo dňa  26. 06.  2020  oznámil 

začatie konania o návrhu na obnovu konania verejnou vyhláškou, upovedomil účastníkov 

konania o podanom návrhu a určil lehotu na vyjadrenie sa k predmetnej veci. 

Stanoviská stotožňujúce sa s návrhom na obnovu konania uplatnili: Oľga Konečná, 

Prečín 59, 018 15 dňa 07. 07. 2020; Ivan Mamis a Anna Mamisová,  Prečín 62, 018 15 dňa 

07. 07. 2020; Roman Knihárik Prečín 57, 018 15, dňa 07. 07. 2020; Igor Sádecký, Domaniža 

417, 018 16 Domaniža, dňa 21. 07. 2020; Združenie Slatinka, P.O.BOX 67, J. Kozáčeka 11, 

960 01 Zvolen, dňa 27. 07. 2020.  

K návrhu na obnovu  konania sa stanoviskami doručenými dňa 08. 07. 2020 a 06. 08. 

2020, vyjadril aj navrhovateľ, pre ktorého bolo územné rozhodnutie vydané: Slovenský 

vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku    

č. 3/834, 921 80 Piešťany, ktorý žiada o potvrdenie vydaného právoplatného územného 

rozhodnutia. 

 

Stavebný úrad preskúmal a posúdil návrh na obnovu konania nasledovne: 

Obsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia a rozsah podkladov, ktoré  je potrebné 

k návrhu priložiť ustanovuje § 35 a nasledujúce stavebného zákona a § 3 vyhlášky                        

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, z ktorých 

nevyplýva povinnosť predložiť v územnom konaní právoplatné rozhodnutie orgánu ochrany 

prírody a krajiny, ktorým sa povoľuje výrub drevín rastúcich v mieste, kde je stavba  

umiestňovaná. V zmysle stanoviska dotknutého orgánu Okresného  úradu Považská Bystrica, 

odboru starostlivosti  o životné prostredie, ako orgánu štátnej vodnej správy, vydaného pod 

číslom: OU-PB-OSZP-2018/010257-2019/006955/ZB4 dňa 22. 05. 2019, predloženého 

v rámci územného konania, o vydanie povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov a krov 

v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach podľa § 23 

ods. 1 písm. a) vodného zákona je potrebné požiadať  pred vydaním stavebného povolenia, 

nakoľko pôvodné povolenie na výrub drevín č. OU-PB-OSZP-2018/010257 zo dňa 27. 09. 

2018 bolo zrušené.  

Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutie o povolení na stínanie a odstraňovanie stromov                             

a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach 

vodného toku Domanižanka, v stavbou dotknutom území v obci Prečin nemohlo byť 

podkladom pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení danej líniovej stavby, nakoľko 

stavebný úrad takýto doklad nemohol v rámci územného konania od navrhovateľa vyžadovať. 

 

Podľa § 140b ods. 2 stavebného zákona sú dotknuté orgány oprávnené v konaniach 

podľa stavebného zákona uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej 

osobitným predpisom. 

Podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa 

osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny, najmä ak ide o vydanie územného 

rozhodnutia a to § 32 až 42 stavebného zákona.  

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov orgán ochrany prírody ako dotknutý orgán v konaniach podľa osobitných predpisov 

uplatňuje záujmy ochrany prírody a krajiny najmä formou vyjadrenia alebo stanoviska. 
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Podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona záväzné stanovisko je na účely konaní podľa 

tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, 

uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko 

upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní 

podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými 

stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. 

Zo stanovísk a vyjadrení predložených a uplatnených v rámci územného konania 

o umiestnení líniovej stavby dotknutými orgánmi: Okresným úradom Trenčín – odborom 

starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia kraja  zo dňa 20. 02. 2018 pod číslom: OU-TN-OSZP1-2018/007210-007/Aug na 

zmenu stavu mokrade v katastrálnom území obce Prečín, na úpravu vodného toku 

Domanižanka; Okresným úradom Trenčín – odborom starostlivosti o životné prostredie 

v rozhodnutí zo dňa 14. decembra 2018 pod číslom: OU-TN-OSZP2-2018/017692-009; 

Okresným úradom Považská Bystrica, odborom starostlivosti  o životné prostredie, ako 

orgánom štátnej vodnej správy pod číslom: OU-PB-OSZP-2018/010257-2019/006955/ZB4 zo 

dňa 22. 05. 2019; Okresným úradom Považská Bystrica, odborom starostlivosti o životné 

prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení zo dňa  17. 05. 2018  pod číslom: 

OÚ-PB-OSŽP-2018/005299-3 ZJ 16 10, opravy vyjadrenia zo dňa 19. 02. 2019 pod číslom: 

OU-PB-OSZP-2019/002999-2 ZJ16 10; Okresným úradom Považská Bystrica, odborom 

starostlivosti o životné prostredie, úsekom štátnej vodnej správy  zo dňa 05. 05. 2018 pod 

číslom: OU-PB-OSZP-2018/005302/ ZB4,  podľa § 28 ods. 1 vodného zákona; Okresným 

úradom Považská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 12. 06. 2018 

pod číslom: OÚ-PB-OSŽP-2018/006918 nevyplývala povinnosť zabezpečiť resp. predložiť 

rozhodnutie  o udelení výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov 

rastlín a vybraných druhov živočíchov podľa § 40 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody                 

a krajiny v znení neskorších predpisov. Takéto rozhodnutie teda nemohlo byť od 

navrhovateľa požadované v rámci územného konania. 

 

Jednotlivé úkony územného konania boli oznamované a  doručované verejnou 

vyhláškou, čo je v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona, podľa ktorého stavebný úrad 

začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj 

zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania ako aj v prípade, že mu 

účastníci konania  alebo ich pobyt nie sú známi,  oznámi verejnou vyhláškou.  Oznámenie 

začatia konania verejnou vyhláškou je zároveň v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku, 

podľa ktorého správny orgán okrem iného upovedomí účastníkov konania o začatí konania 

verejnou vyhláškou, pokiaľ to ustanovuje osobitný predpis, čím je možné jednoznačne 

konštatovať, že doručovanie bolo uskutočnené v súlade s platnými predpismi, teda 

navrhovateľke ako účastníčke územného konania nebola odňatá možnosť včas uplatniť svoje 

pripomienky a námietky v konaní, prípadne v riadnom odvolacom konaní. 

 

Ustanovenie § 62 ods. 1 správneho poriadku jednoznačne definuje, že  konanie pred 

správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné sa na návrh účastníka 

konania obnoví, ak: 

- písm. a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv 

na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania, 

- písm. b) rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán 

rozhodol inak; 

- písm. c) nesprávnym postupom správneho orgánu sa účastníkovi konania odňala 

možnosť zúčastniť sa na konaní, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa 

náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní. 

 



5 

 

 

Stavebný úrad na základe uvedeného konštatuje, že predložený návrh neobsahuje nové 

skutočnosti a také dôkazy, ktoré by odôvodňovali povolenie obnovy konania, ani nepreukázal, 

že rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky,  rovnako nepreukázal nesprávny 

postup stavebného úradu,  teda nesplnil zákonné podmienky na povolenie obnovy podľa  ust. 

§ 62 ods. 1 písm. a), b), c) správneho poriadku, preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, návrh na obnovu konania zamietol. 

Tiež uvádzame, že preskúmaním spisu územného rozhodnutia Okresnou prokuratúrou 

v Považskej Bystrici v  05/2020  bolo konštatované, že stavebný úrad vydal rozhodnutie 

o umiestnení líniovej stavby v súlade so zákonom a platným územným plánom obce Prečín. 

 

 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 63 ods. 5 správneho poriadku,  môžu účastníci 

konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia  tohto rozhodnutia. Odvolanie sa 

podáva  na  Obec Prečín,  Obecný úrad v Prečíne č. 304, 018 15 Prečín.   

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné 

príslušným súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 26 správneho poriadku doručuje účastníkom konania  

verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce a webstránke obce po dobu 15 dní 

spôsobom v mieste obvyklým.  Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Anton Lagíň 

                                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdenie o verejnej vyhláške: 

                              24.11.2020 

Vyvesené dňa :.......................................                Zvesené dňa .................................................. 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : .......................................................................... 
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Verejná vyhláška, na vedomie: 

 

1) Janka Kniháriková, Prečín 57, 018 15 Prečín 

2) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK , štátny podnik, Odštepný závod 

Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany  + príloha 

3)    Známi vlastníci pozemkov a susedných nehnuteľností: 

 SR-Slovenský  pozemkový fond Bratislava, Generálne riaditeľstvo,  Búdkova 36, 817 15 

Bratislava 

 SR - Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská 

Štiavnica 

 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 Obec Prečín zast. starostom 

 

4) Oľga Konečná, Prečín 59, 018 15 

5) Ivan Mamis, Prečín 62, 018 15 

6) Anna Mamisová,  Prečín 62, 018 15  

7) Roman Knihárik, Prečín 57, 018 15 

8) Igor Sádecký, Domaniža 417, 018 16 Domaniža 

9) Združenie Slatinka, P.O.BOX 67, J. Kozáčeka 11, 960 01 Zvolen 


