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Vec
Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie
Touto cestou si Vám predseda Dopravného úradu dovoľuje oznámiť, že ako správny orgán príslušný
podľa ustanovenia § 55 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Letecký zákon“) dňa
08.01.2019 predĺžil lehotu na rozhodnutie vo veci konania o rozkladoch účastníkov konania
podaných proti rozhodnutiu Dopravného úradu, divízie civilného letectva č. 12586/2017/ŠSÚ-7 zo
dňa 08.09.2017, ktorým 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 (ďalej len „Stavebný zákon“) a podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. a)
bodu 2 v spojení s ustanovením § 28 ods. 1 Leteckého zákona, vyhovel „Žiadosti o dodatočné
povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním“, doručenej Dopravnému úradu dňa 23.03.2016,
Dopravným úradom zaevidovanej pod č.: 8047/2016, podanej vlastníkom stavby: SCHEIDEGGER
TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava, IČO:
36 488 445 (ďalej len „Stavebník“), a podľa ustanovenia § 88a ods. 4 Stavebného zákona dodatočne
povolil stavbu a zároveň podľa ustanovenia § 82 ods. 1 Stavebného zákona povolil užívanie stavby
„OPLOTENIE ČASTI LETISKA V PRIESTORE PRED PRAHOM DRÁHY 27“ postavenej
v územnom obvode Letiska Poprad – Tatry, na pozemkoch v katastrálnom území Veľká, obec a okres
Poprad:
parc. č. KN „C“ 1905/9, 1905/18, 1908/1, 1908/6, 1908/22, 1904/17, 1904/7, 1904/20, 1904/10,
1908/38, 1908/26, 1908/41, 1908/29, 1908/43, 1908/32, 1908/45, 1908/33, 1908/46- zapísané na LV
č. 834,
parc. č. KN „C“ 1904/16, 1904/19, 1904/21 – zapísané na LV č. 4052,
parc. č. KN „C“ 1904/6, 1904/9, 1904/11 – zapísané na LV č. 3824,
parc. č. KN „C“ 1908/30 – zapísané na LV č. 3823,
parc. č. KN „C“ 1908/42, 1908/31, 1908/44 – zapísané na LV č. 3958,
parc. č. KN „C“ 1908/34 – zapísané na LV č. 2570,
parc. č. KN „C“ 1908/40 – zapísané na LV č. 4035,
parc. č. KN „C“ 1904/12, 1904/2, 1908/37, 1908/25, 1908/47, 1908/35- LV nezaložený,
parc. č. KN „E“ 7827/2, 4823, 4830/2 – zapísané na LV č. 388,
parc. č. KN „C“ 1904/13, 1904/3– LV nezaložený,
parc. č. KN „E“ 4806 – zapísané na LV č. 2154,
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parc. č. KN „C“ 1904/14, 1904/4 – LV nezaložený,
parc. č. KN „E“ 4805 – zapísané na LV č. 2156,
parc. č. KN „C“ 1904/15, 1904/5 – LV nezaložený,
parc. č. KN „E“ 4804, 4803, 4802 – zapísané na LV č. 3336 (pôvodne LV č. 3256),
parc. č. KN „C“ 1904/18, 1904/8 - LV nezaložený,
parc. č. KN „E“ 4795 – zapísané na LV č. 3120,
parc. č. KN „C“ 1908/39, 1908/27 – LV nezaložený,
parc. č. KN „E“ 4825 – zapísané na LV č. 1819,
parc. č. KN „C“ 1908/48, 1908/36 – LV nezaložený,
parc. č. KN „E“ 4830/3 – zapísané na LV č. 1865,
, a to podľa ustanovenia § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“), v nadväznosti na ustanovenie § 55 ods.
1 Leteckého zákona a ustanovenia § 60a a § 61 ods. 3 Správneho poriadku o ďalších 30 dní, teda
lehota na rozhodnutie vo veci je spolu 150 dní odo dňa začatia konania o podaných
rozkladoch.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 1 Leteckého zákona, „na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní, ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak.“
Podľa ustanovenia § 55 ods. 3 Leteckého zákona, „proti rozhodnutiu Dopravného úradu podľa
odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu
ním zriadenej osobitnej komisie.“
Podľa ustanovenia § 60a Správneho poriadku, „ustanovenia prvej až tretej časti sa primerane
vzťahujú aj na konanie o odvolaní.“
Podľa ustanovenia § 61 ods. 3 Správneho poriadku, „ustanovenia o odvolacom konaní sa primerane
vzťahujú aj na konanie o rozklade.“
Podľa ustanovenia § 49 ods. 1 Správneho poriadku, „v jednoduchých veciach, najmä ak možno
rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne
bezodkladne.“
Podľa ustanovenia § 49 ods. 2 Správneho poriadku, „v ostatných prípadoch, ak osobitný zákon
neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo
zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci
rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť
o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom
účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.“
Ustanovenie § 49 odseku 2 v porovnaní s prvým odsekom upravuje lehotu pre rozhodnutia
v ostatných prípadoch, t.j. v prípadoch, ktoré nemožno považovať za jednoduchú vec. Táto lehota je
30 dňová; len vo zvlášť zložitých prípadoch je šesťdesiatdňová; uplatňuje sa nielen v konaní v prvom
stupni, ale aj v odvolacom konaní (konaní o rozklade). Za zvlášť zložité prípady považuje právna
teória najmä prípady, keď ide o rozsiahle dokazovanie, o konanie s množstvom účastníkov
konania, so zložitým znaleckým dokazovaním alebo ak konanie závisí od výsledku skúmania
určitých technických podmienok, keď je potrebné vyžiadanie stanovísk od viacerých orgánov, keď
treba korešpondovať s cudzinou.
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Existujú situácie, keď správny orgán z objektívnych dôvodov ani pri najlepšej vôli a úsilí
nebude môcť dodržať zákonnú lehotu pre rozhodnutie vo veci, preto zákonodarca upravil možnosť
predĺženia zákonnej lehoty.
Pretože v predmetnej veci ide o konanie o podanom rozklade, v ktorom druhostupňový
správny orgán už nemá orgán vyššieho stupňa, musí v prípade, že je to objektívne nutné, lehotu na
rozhodnutie vo veci predĺžiť samotný druhostupňový správny orgán – predseda Dopravného úradu.
Vzhľadom na skutočnosti, že sa jedná o konanie zložité, a to ako skutkovo, rozsahom spisu
tak i právne, s vysokým počtom účastníkov konania, pri ktorom bolo potrebné vykonať dodatočné
procesné úkony, s týmito účastníkov konania nielen oboznámiť, ale im tiež umožniť v poskytnutej
lehote reagovať a následne skutkový a právny stav vyhodnotiť a až na základe toho a vyhodnotenia
skutkového a právneho stavu rozhodnúť, je potrebné predĺženú lehotu 120 dní predĺžiť o ďalších 30
dní, teda lehota na rozhodnutie v predmetnej veci je po predĺžení 150 dní a plynie odo dňa
nasledujúceho po predložení podaných rozkladov vo veci (od 01.12.2017). Predseda Dopravného
úradu predpokladá, že predĺženie lehoty o ďalších 30 dní by malo byť postačujúce na vydanie
rozhodnutia vo veci po zistení skutočného stavu a riadnom vysporiadaní sa s námietkami účastníkov
konania.
S pozdravom

v.r.
Ing. Ján Breja
predseda Dopravného
úradu
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Doručí sa:
F. Viera,
Z. Eleonóra, obe v zastúpení
✈
Občianske združenie VEĽKÁ, Scherfelova 80, 058 01 Poprad, IČO: 42 234 832;

✈

✈

G. Ján,
R. Ľudmila, v zastúpení
Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Hviezdoslavova 2, 056 01 Poprad, IČO:
36858935;
K. Milan (1957),
K. Zuzana;

na vedomie:
✈
SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05
Bratislava, IČO: 36 488 445, korešpondenčná adresa: Hviezdoslavova 4052/59, 058 01
Poprad;
✈
Letisko Poprad – Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad, IČO: 35 912 651;
✈
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Ivanská cesta 93, 823 07
Bratislava, IČO: 35 778 458;
✈
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345;
✈
Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA Poprad, Na letisko 1153/107, 058 01 Poprad, IČO:
00199796;
✈
TDV REAL INVEST s.r.o. so sídlom Pod Kútmi 2431/34 - 085 01 Bardejov IČO: 36 665
304;
✈
B. Milan;
✈
K. Jaroslav;
✈
K. Miroslav;
✈
K. Peter;
✈
K. Zdenka;
✈
K. Viktor;
✈
P. Jozef;
✈
S. Anna,;
✈
VPÚ – Letkonzult spol. s r. o., Tichá 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31380735;
✈
ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou.
✈
✈
✈
✈

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 42 Poprad;
Ministerstvo dopravy a výstavby, sekcia civilného letectva, Námestie slobody 6, 810 05
Bratislava;
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44
Poprad;
Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov;

