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OBEC NESLUSA
Císlo: 308/1/2017
Vybavuje: Z. Marčanová
Č.t. 041/433 9350

Nesluša dňa 27.03.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEC: Občianskoprávna námietka uplatnená vo vodoprávnom konaní
odkázanie na súd a prerušenie konania

Rozhodnutie

Obec Nesluša v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa
§ 63 ods. 1 zákona Č. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") odkazuje podľa
§ 137 ods. 2 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len
"stavebný zákon") v znení neskorších zmien a doplnkov účastníka konania Emila Plešku,
bytom Lipova č. 813/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto, aby si uplatnil na príslušnom súde
žalobu o určenie vlastníckeho práva k pozemku Č. KN-C 1273 v k.ú. Nesluša, resp. o určenie
neplatnosti právneho úkonu.

Podľa § 137 ods. 3 stavebného zákona určuje lehotu do 30 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia, v ktorej musí Emil Pleško bytom Lipova Č. 813/17, Kysucké Nové Mesto
predložiť na stavebnom úrade dôkaz, že na súde bola podaná žaloba na rozhodnutie
v spornej veci. Zároveň podľa § 137 ods. 2 stavebného zákona vodoprávne konanie

prerušuje.

Ak stavebnému úradu nebude do stanovenej lehoty predložený dôkaz, že bola na súde podaná
žaloba na rozhodnutie v spornej veci, môže si podľa § 137 ods. 3 urobiť úsudok o námietke
sám a rozhodnúť v predmetnej veci.

Odôvodnenie

Dňa 01.03.2017 si podal na tunajšom úrade Jozef Jakubík, bytom Nesluša Č. 1175 žiadosť
o vydanie povolenia na stavbu: Vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou na pozemku Č. KN-C
1273 v k.ú. Nesluša spolu s požadovanými podkladmi.
Správny orgán oznámil dňa 02.03.2017 verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania
účastníkom konania a dotknutým orgánom a ústne pojednávanie stanovil na 24.03.2017.
V tomto konaní si uplatnil účastník konania Emil Pleško, bytom Lipova Č. 813/17, Kysucké
Nové Mesto, ktorý zároveň splnomocnil Mgr. Romanu Pleškovú, bytom Pri Šajbách 14, 831
06 Bratislava, námietku, a to, že nesúhlasia s vydaním stavebného povolenia, pretože
spochybňujú vlastníctvo pozemku Č. KN-C 1273 v k.ú. Nesluša, ktorú má v súčasnosti vo
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výlučnom vlastníctve Jozef Jakubík. Ďalej uviedli, že v priebehu najbližších týždňov dôjde
z ich strany k iniciovaniu súdneho konania o určenie vlastníckeho práva k predmetnému
pozemku, resp. o určenie neplatnosti právneho úkonu.

Keďže ide o námietku vyplývajúcu z vlastníckych práv, pri ktorej sa nedosiahla dohoda
a o ktorej nemôže správny orgán samostatne rozhodnúť, musel postupovať podľa § 137
stavebného zákona a odkázať účastníka na súd a zároveň stanoviť lehotu na predloženie
dôkazu o tom, že bola podaná žaloba a konanie prerušiť.

Po dobu prerušenia konania lehoty podľa zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov neplynú.

Správny orgán na základe uvedeného rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomu rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa nemožno odvolať.

)~~/
Ing. Zu ana Jancova

star stka obce

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a musí byt' vyvesené v súlade s ust.
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu
15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša.

, v )j. 5, ili/1-
Vyvesene dna: Zvesené dňa: .

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce:
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Doručí sa:
l. Mgr. Romana Plešková, Pri Šajbách 14, 831 06 Bratislava, splnomocnená zástupkyňa

Emila Plešku, Lipova 813/17,02401 Kysucké Nové Mesto
2. JozefJakubík, 023 41 Nesluša č.1175
3. Mgr. Michal Žabka, 023 41 Nesluša Č. 256
4. AVEDOM, S.r.o., 023 35 Ochodnica Č. 107 (projektant)
5. Ing. Pavol Kozák, 023 51 Raková Č. 1260 (stavebný dozor)
6. Neznámym vlastníkom pozemku č. KN-C 1275/1 - verejnou vyhláškou

Co : Obec Nesluša, starostka obce


