DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

č. 02156/2019/OLP-32

V Bratislave, dňa 11.02.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
o prerušení konania
Predseda Dopravného úradu ako osoba oprávnená v zmysle 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“) v spojení s ustanovením § 61 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Správny poriadok“), na základe návrhu ním zriadenej osobitnej Rozkladovej komisie
Dopravného úradu (ďalej len „rozkladová komisia“), konať a rozhodnúť vo veci podaných
rozkladov proti rozhodnutiu Dopravného úradu, divízie civilného letectva č. 12524/2017/ŠSÚ-9 zo
dňa 05.10.2017 (ďalej len „konanie o podaných rozkladoch“), 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, zaevidovanej pod
č. 8046/2016, podanej vlastníkom stavby: Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad,
IČO: 35 912 651, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka
č.: 10300/P (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 LETISKA POPRAD-TATRY“, postavenej v územnom obvode Letiska Poprad - Tatry,
na pozemkoch v katastrálnom území Veľká, obec a okres Poprad:
 parc. č. KN „C“ 1908/1, 1907/10, 1907/19, 1906/2, 1906/7, 1906/5, 1906/10, 1905/12, 1905/2,
1905/4, 1905/14, 1905/5, 1905/15, 1905/9, 1905/18 – zapísané na LV č. 834,
 parc. č. KN „C“ 1907/2, 1907/14 – zapísané na LV č. 3957,
 parc. č. KN „C“ 1907/15 – zapísané na LV č. 2518,
 parc. č. KN „C“ 1907/11, 1907/20 – LV nezaložený,
parc. č. KN „E“ 4510 – zapísané na LV č. 2518,
 parc. č. KN „C“ 1907/4, 1907/16 – zapísané na LV č. 4036,
 parc. č. KN „C“ 1906/4, 1906/9 – zapísané na LV č. 3953,
 parc. č. KN „C“ 1905/7, 1905/17 – zapísané na LV č. 3971,
 parc. č. KN „C“ 1907/3, 1907/17, 1907/11, 1907/20, 1906/6, 1905/6, 1905/16 – LV
nezaložený,
parc. č. KN „E“ 2981, 7842/1, 4509, 4511, 4512, 4520, 2933 – zapísané na LV č. 3873,
 parc. č. KN „C“ 1907/3, 1907/17 – LV nezaložený,
parc. č. KN „E“ 3656 – zapísané na LV č. 388,
 parc. č. KN „C“ 1907/9, 1907/18 – LV nezaložený,
parc. č. KN „E“ 4507 – zapísané na LV č. 3952,
 parc. č. KN „C“ 1906/3, 1906/8 – LV nezaložený,
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parc. č. KN „E“ 4517 – zapísané na LV č. 3239,
 parc. č. KN „C“ 1905/11- LV nezaložený,
parc. č. KN „E“ 2929 – zapísané na LV č. 3658,
 parc. č. KN „C“ 1905/3, 1905/13 – LV nezaložený,
 parc. č. KN „E“ 2931 – zapísané na LV č. 1082;
podľa ustanovenia § 88a ods. 3 a § 137 Stavebného zákona v nadväznosti na § 29 ods. 1
Správneho poriadku konanie o podaných rozkladoch prerušuje do nadobudnutia
právoplatnosti konečného rozhodnutia súdu v konaniach o predbežných otázkach: konaní
vedenom na Krajskom súde v Prešove pod spis. zn. 2S 24/2018, konaní vedenom na Krajskom
súde v Prešove pod spis. zn. 2S 96/2018 a konaní vedenom na Krajskom súde v Prešove pod
spis. zn. 2S 116/2018.
Odôvodnenie
1.
Dňa 27.12.2017 boli predsedovi Dopravného úradu zo strany Dopravného úradu, divízie
civilného letectva predložené podané rozklady účastníkov konania: Ing. Ľudmila Rojíčková (1944),
Sokolská třída 2777/86, 702 00 Ostrava, Česká republika, v konaní zastúpená advokátskou
kanceláriou Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Školská 257, 059 91 Veľký Slavkov,
IČO: 36 858 935, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:
20311/P, v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ JUDr. Marcel Mašan, advokát (ďalej aj
„p. Rojíčková“); TATRAMARKET POPRAD, s.r.o., so sídlom Partizánska 677/17, 058 01 Poprad,
IČO: 31 671 870, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:
1074/P (ďalej aj „TATRAMARKET POPRAD, s.r.o.“); Mário Bitto (1969), Ludvíka Svobodu
2357/16, 058 01 Poprad, Ing. Ján Chlebovec (1949), Na letisko 3492/82, 058 01 Poprad, Mária
Kuzmíková (1952), Vodárenská 1929/23, 058 04 Poprad 4 – Veľká, Anna Rigeľová (1949), Na
letisko 1147/93, 058 04 Poprad 4 – Veľká, Stanislav Sarnovský (1945), Zemplínska 3057/15, 058 04
Poprad 4 – Veľká, František Sendecký, (1954) Na letisko, 058 04 Poprad, Michal Švagerko (1950),
Zemplínska 3058/6, 058 04 Poprad 4 – Veľká, Mária Švagerková (1956), Zemplínska 3058/6, 058
04 Poprad 4 – Veľká, menovaní v konaní zastúpení Občianskym združením VEĽKÁ, Scherfelova
80, 058 01 Poprad, IČO: 42234832, zapísané v Evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky pod reg. č.: VVS/1-900/90-39078 (ďalej spolu aj „účastníci konania zastúpení
OZ“) proti rozhodnutiu Dopravného úradu č. 12524/2017/ŠSÚ-9 zo dňa 05.10.2017 (ďalej len
„napadnuté rozhodnutie“), ktorým Dopravný úrad, divízia civilného letectva, rozhodol vo veci
podanej žiadosti o dodatočné povolenie stavby a povolenie na užívanie stavby: „OPLOTENIE
LETISKA POPRAD-TATRY“.
2.
Predseda Dopravného úradu má vedomosť o týchto prebiehajúcich súdnych konaniach, ktoré
majú význam pre konanie a rozhodnutie vo veci podaných rozkladov:
2.1. V rámci vedeného spisového materiálu v danej veci je evidovaná žaloba účastníkov konania
o rozklade: 1) Ľubomír Jakubčák (1958), bytom: Sadová 372/21, 058 01 Gánovce, a 2) Milan
Kušmírek (1958), bytom: I. Stodolu 1852/1, 060 01 Kežmarok, právne zastúpení advokátom: JUDr.
Milan Sivý, Nám. sv. Egídia 3006/116, 058 01 Poprad (ďalej len „p. Jakubčák“ a „p. Kušmírek“,
alebo inak „navrhovatelia“), proti odporcovi: 1) Letisko Poprad-Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98
Poprad, IČO: 35 912 651, a 2) Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, Curie č. 3, 058 11 Poprad,
o určenie neplatnosti zápisu vecného bremena na pozemku p.č. 2981, 7842/1, 4509, 4511, 4512,
4520, 2933, zapísaných na LV č. 3873 a prísl., podaná na Okresný súd Poprad, spis. zn. 12C 63/2016.
Daná vec bola postúpená z Okresného súdu Poprad Krajskému súdu v Prešove. Následne v danej veci
rozhodoval o príslušnosti Najvyšší súd Slovenskej republiky s výsledkom, že na konanie je príslušný
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Krajský súd v Prešove. Konanie na Krajskom súde v Prešove stále prebieha a je vedené pod spis. zn.
2S 24/2018. Navrhovatelia p. Jakubčák a p. Kušmírek sú spoluvlastníkmi pozemkov zapísaných na
LV č. 3873 pre obec Poprad, k.ú. Veľká, s tým, že tieto sú evidované na mape určeného operátu ako
parcely registra „E“. Spoluvlastnícky podiel navrhovateľa p. Jakubčáka je zapísaný pod B2 v podiely
½ v celku a navrhovateľa p. Kušmírek pod B3 v podiely ½ k celku. Navrhovatelia podanou
určovacou žalobou žiadajú príslušný súd určiť, že vecné bremeno na pozemkoch EKN p.č. 2981,
7842/1, 4509, 4511, 4512, 4520, 2933, zriadené v zmysle § 31 Leteckého zákona, spočívajúce v
povinnosti vlastníkov nehnuteľnosti strpieť právo spoločnosti Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko
100, 058 98 Poprad, IČO: 35 912 651, zriaďovať oplotenia, aby sa zabránilo prístupu na neverejné
plochy letiska, vytvorenia a umiestnenia zabezpečovacích zariadení vrátane ich ochranných pásiem,
umiestňovať, prevádzkovať letecké pozemné zariadenia a ich ochranné pásma a vstupovať v
súvislosti so zariaďovaním, prevádzkovaním, opravami, údržbou leteckých pozemných zariadení a
oplotenia alebo iných zábran v rozsahu vyznačenom v GP č. 74/2015 podľa Z 4289/15, za neplatné,
pričom žiadajú odporcu Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, zaviazať povinnosťou odstrániť
zápis vecného bremena vyznačeného na LV č. 3873 pre obec Poprad, k.ú. Veľká, podľa Z 4289/15
z parciel vo vlastníctve navrhovateľov do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.
2.2
Účastník konania TATRAMARKET POPRAD s.r.o. ako navrhovateľ podal na Okresný súd
Poprad žalobu proti odporcovi: 1) Letisko Poprad-Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad, IČO:
35 912 651, a 2) Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, Curie č. 3, 058 11 Poprad, o určenie
neplatnosti zápisu vecného bremena s prísl.; konanie vedené pod spis. zn. 9C 93/2016. Daná vec bola
postúpená z Okresného súdu Poprad Krajskému súdu v Prešove. Následne v danej veci rozhodoval
o príslušnosti Najvyšší súd Slovenskej republiky s výsledkom, že na konanie je príslušný Krajský súd
v Prešove. Konanie na Krajskom súde v Prešove stále prebieha a je vedené pod spis. zn. 2S 96/2018.
TATRAMARKET POPRAD, s.r.o. je vlastníkom pozemkov v celosti, zapísaných na LV č. 2518 pre
obec Poprad v k.ú. Veľká, a to parc. č. 1907/15, evidovanej na katastrálnej mape ako parcela registra
„C“, a parc. č. 4510, evidovanej na mape určeného operátu ako parcela registra „E“.
TATRAMARKET POPRAD podanou určovacou žalobou žiada príslušný súd určiť, že vecné
bremeno na pozemkoch CKN p.č. 1907/15 a EKN parc. č. 4510, zriadené v zmysle § 31 Leteckého
zákona, spočívajúce v povinnosti vlastníkov nehnuteľnosti strpieť právo spoločnosti Letisko Poprad
- Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad, IČO: 35 912 651, zriaďovať oplotenia, aby sa zabránilo
prístupu na neverejné plochy letiska, vytvorenia a umiestnenia zabezpečovacích zariadení vrátane ich
ochranných pásiem, umiestňovať, prevádzkovať letecké pozemné zariadenia a ich ochranné pásma a
vstupovať v súvislosti so zariaďovaním, prevádzkovaním, opravami, údržbou leteckých pozemných
zariadení a oplotenia alebo iných zábran v rozsahu vyznačenom v GP č. 74/2015 podľa Z 4289/15,
za neplatné, pričom žiadajú odporcu Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, zaviazať povinnosťou
odstrániť zápis vecného bremena vyznačeného na LV č. 2518 pre obec Poprad, k.ú. Veľká, podľa
Z 4289/15 z parciel vo vlastníctve TATRAMARKET POPRAD do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.
2.3. Účastník konania p. Peter Polakovič (1971), bytom: Podjavorinskej 3385/7, 058 01 Poprad,
v zastúpení Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., so sídlom: Školská 257, Veľký
Slávkov, IČO: 368 589 35, v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ JUDr. Marcel Mašan,
advokát, ako dedič po zosnulej Helene Turkovej (1941), dátum úmrtia: 19.10.2016, naposledy bytom:
SNP 1259/40, Poprad – Veľká a teraz podielový spoluvlastník parcely č. 2931- orná pôda o výmere
1617 m2, zapísaná na LV č. 1082 v k.ú. Veľká pod B 6 v podiele ¾ (ďalej ako „p. Polakovič“), podal
na Krajský súd v Prešove žalobu proti žalovanému: 1) Dopravný úrad, so sídlom: Letisko M.R.
Štefánika, IČO: 523 558 26, a 2) Letisko Poprad – Tatry, a.s., so sídlom Na letisko 100, 058 98
Poprad, IČO: 359 126 51, o povinnosť v rámci rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby
„OPLOTENIE LETISKA POPRAD – TATRY“ postavenej v územnom obvode letiska Poprad –
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Tatry vydať územné rozhodnutie a zabezpečiť výmaz z LV č. 1082, k.ú. Veľká. Uvedené súdne
konanie na Krajskom súde v Prešove je vedené pod spis. zn. 2S/116/2018.
P. Polakovič, ktorý nadobudol vlastnícke práva po zosnulej p. Helene Turkovej, sa domáha,
podanou žalobou, výmazu vykonaného záznamu v časti „C“ ŤARCHY, por. č. 6, zapísanej na LV č.
1082, v k.ú. Veľká, ktorá znie, cit.: „Zriaďuje sa vecné bremeno v zmysle § 31 zákona č. 143/1998
Zb. - spočívajúce v povinnosti vlastníkov nehnuteľnosti strpieť právo spoločnosti Letisko Poprad Tatry,a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad, IČO: 35 912 651 zriaďovať oplotenia, aby sa zabránilo
prístupu na neverejné plochy letiska, vytvorenia a umiestnenia zabezpečovacích zariadení vrátane
ich ochranných pásiem, umiestňovať, prevádzkovať letecké pozemné zariadenia a ich ochranné
pásma a vstupovať v súvislosti so zariaďovaním, prevádzkovaním, opravami, údržbou leteckých
pozemných zariadení a oplotenia alebo iných zábran v rozsahhu vyznačenom v GP č. 74/2015 podľa
Z 4289/15 (EKN p.č. 2931) - 96/16.“, pričom navrhuje Krajskému súdu v Prešove, aby zabezpečením
výmazu zaviazal žalovaného 2) Letisko Poprad – Tatry, a.s., v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti
rozsudku, a aby rozhodol, že žalovaný 1) Dopravný úrad je povinný vydať územné rozhodnutie pred
dodatočným povolením stavby „OPLOTENIE LETISKA POPRAD-TATRY“ postavenej
v územnom obvode letiska Poprad – Tatry, na pozemkoch EKN č. 2931 na LV č. 1082 v k.ú. Veľká,
obec a okres Poprad, v lehote do 30 dní od právoplatnosti rozsudku.
3.
Zapísané údaje v katastri sú hodnoverné a vychádza sa z nich pri zisťovaní vlastníckeho práva,
resp. iného práva k nehnuteľnostiam - zásada materiálnej publicity. Príslušný katastrálny orgán
vykonal na listoch vlastníctva č. 3873, 2518 a 1082 záznam o zriadení vecného bremena Stavebníka.
Následkom vykonania záznamu vecného práva do katastra nehnuteľností je vznik domnienky
hodnovernosti a záväznosti tohto údaju.
Podľa ustanovenia § 70 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Katastrálny zákon“), údaje katastra uvedené v § 7 sú hodnoverné, ak sa nepreukáže opak.
Podľa ustanovenia § 70 ods. 2 Katastrálneho zákona, údaje katastra, a to údaje o právach k
nehnuteľnostiam, parcelné číslo, geometrické určenie nehnuteľnosti, druh pozemku, geometrické
určenie a výmera katastrálneho územia, názov katastrálneho územia, výmera poľnohospodárskej
jednotky alebo lesnej hospodárskej jednotky, alebo organizačnej jednotky, údaje o základných a
podrobných polohových bodových poliach, údaje o bodových poliach, ako aj štandardizované
geografické názvy sú hodnoverné a záväzné, ak sa nepreukáže opak. Záväzným údajom katastra nie
je druh pozemku evidovaného ako parcela registra "E".
V zmysle Katastrálneho zákona sú údaje o právach k nehnuteľnostiam zapísane v
katastri nehnuteľností hodnoverné, ak sa nepreukáže opak. Hodnovernosť a záväznosť údajov
katastra (tzv. materiálna publicita katastra) vyjadrená v ustanovení § 70 Katastrálneho zákona nie je
absolútna. Ide o vyvrátiteľnú právnu domnienku, čo zákonodarca zvýraznil priamo v zákone slovným
spojením „ak sa nepreukáže opak“. Opak je možno preukázať len rozhodnutím príslušného
katastrálneho orgánu alebo súdu. Katastrálny orgán môže rozhodovať len o nesporových
konaniach rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte podľa ustanovenia § 59
Katastrálneho zákona, spor o vlastníctvo, resp. iné právo k nehnuteľnosti rozhoduje výlučne
súd. Dopravný úrad je štátny orgán, ktorý v zmysle Ústavy Slovenskej republiky môže konať
len na základe a v medziach zákona, inak povedané, ak zákon hovorí, že údaje v katastri sú
hodnoverné, pokým sa nepreukáže ich opak a Dopravný úrad nie je príslušným orgánom na
toto rozhodnutie, nemôže v rámci svojho konania vyvrátiť ich hodnovernosť. Rovnako však
Dopravný úrad nemôže nezohľadniť námietky účastníkov konania týkajúce sa iných práv
k nehnuteľnostiam (ktoré je Stavebník povinný preukázať), ktoré spochybňujú vykonaný
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záznam v katastrálnom operáte. Dopravný úrad však o tomto zázname nemá oprávnenie konať
a rozhodovať, ani si vo vzťahu k nemu robiť úsudok, vo vzťahu k uvedenému je oprávnený
konať a rozhodovať len všeobecný súd na základe podanej žaloby. Dopravný úrad je však pri
svojom konaní povinný dať účastníkom konania možnosť obrátiť sa, so svojimi námietkami
týkajúcimi sa iných práv k nehnuteľnostiam, na súd. Nakoľko predseda Dopravného úradu má
zo spisového materiálu preukázané, že si vyššie uvedení účastníci konania uplatnili svoje práva
na súde, pričom rozhodnutie vo veci uplatnených práv je podľa názoru predsedu Dopravného
úradu relevantné pre rozhodnutie v tomto konaní o rozklade, ale aj v samotnej veci, musel
predseda Dopravného úradu konať a rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Predseda Dopravného úradu je však toho názoru, že toto procesné rozhodnutie nebráni
účastníkom konania naďalej si v danom spore uplatňovať svoje práva, či už vo vzťahu k uzatvoreniu
vzájomnej dohody, resp. v prípade účastníkov konania, ktorí tak neurobili, hoci namietali existenciu
iných práv Stavebníka k nehnuteľnosti, v rámci súdneho konania, resp. iniciovať iné konanie vo
vzťahu k právam k nehnuteľnosti. Pre konanie v tejto veci je však zo strany účastníkov konania
o uplatnení svojho práva potrebné správny orgán informovať, aby na to mohol prihliadať pri svojom
konaní a rozhodovaní.
4.
Podľa ustanovenia § 88a ods. 3 Stavebného zákona, ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže,
že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže,
že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto
pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným
povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137).
Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
Podľa § 137 Stavebného zákona
(1) Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie
dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom
a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich orgánov
štátnej moci.
(2) Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby sa zistilo
jej oprávnenie, by znemožnila uskutočniť požadované opatrenie alebo by ho umožnila uskutočniť len
v podstatne inej miere alebo forme, odkáže stavebný úrad navrhovateľa alebo iného účastníka podľa
povahy námietky na súd alebo na iný príslušný orgán a konanie preruší.
(3) Stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa musí predložiť dôkaz, že na súde, prípadne inom príslušnom
orgáne bol podaný návrh na rozhodnutie v spornej veci. Ak návrh nebude v určenej lehote podaný,
môže si stavebný úrad urobiť úsudok o námietke sám a rozhodnúť vo veci.
Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 Správneho poriadku, správny orgán konanie preruší, ak sa
začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote
odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo
ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Správneho poriadku, správne orgány postupujú v konaní v súlade
so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a
záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.
Podľa ustanovenia § 3 ods. 4 Správneho poriadku, správne orgány sú povinné svedomite a
zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez
zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci.
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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.
Podľa ustanovenia § 3 ods. 5 Správneho poriadku, rozhodnutie správnych orgánov musí
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o
skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 Správneho poriadku, správny orgán je povinný zistiť presne a
úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie
je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
Podľa ustanovenia § 46 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 veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 Správneho poriadku, rozhodnutie musí obsahovať výrok,
odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým
účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.

Poučenie:
Podľa ustanovenia § 29 ods. 3 Správneho poriadku sa proti tomuto rozhodnutiu nemožno odvolať.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

v.r.
Ing. Ján Breja
predseda Dopravného úradu
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Doručí sa:

Letisko Poprad – Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad, IČO: 35 912 651


TATRAMARKET POPRAD, s.r.o., Partizánska 677/17, 058 01 Poprad, IČO: 31 671 870



Mário Bitto (1969), Ludvíka Svobodu 2357/16, 058 01 Poprad
Ing. Ján Chlebovec (1949), Na letisko 3492/82, 058 01 Poprad
Mária Kuzmíková (1952), Vodárenská 1929/23, 058 04 Poprad 4 – Veľká
Anna Rigeľová (1949), Na letisko 1147/93, 058 04 Poprad 4 – Veľká
Stanislav Sarnovský (1945), Zemplínska 3057/15, 058 04 Poprad 4 – Veľká
František Sendecký, (1954) Na letisko, 058 04 Poprad
Michal Švagerko (1950), Zemplínska 3058/6, 058 04 Poprad 4 – Veľká
Mária Švagerková (1956), Zemplínska 3058/6, 058 04 Poprad 4 – Veľká
Ľubomír Jakubčák (1958), Sadová 372/21, 058 01 Gánovce
v zastúpení
Občianske združenie VEĽKÁ, Scherfelova 80, 058 01 Poprad, IČO: 42 234 832



Ing. Ludmila Rojíčková (1944), Sokolská tř. 2777/86, 702 00 Ostrava, ČR
v zastúpení
Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o., Školská 257, 059 91 Veľký Slavkov, IČO:
36 858 935, korešpondenčná adresa: Hviezdoslavova 2, 058 01 Poprad












Vladimír Čarnecký (1970), Gercenova 1159/35, 851 01 Bratislava
Ľubomír Jakubčák (1958), Sadová 372/21, 058 01 Gánovce
Milan Kušmírek (1958), I. Stodolu 1852/1, 060 01 Kežmarok
Martin Lukačko (1929), Vodárenská 2005/50, 058 04 Poprad 4 - Veľká
Ján Maličký (1954), ul. Mládeže 2352/24, blok Lítium, 058 08 Poprad - Juh
Stanislav Maličký (1964), Suchoňova 3469/5, blok Bilina II, 058 09 Poprad 9 – Juh III
Polakovič Peter (1971), Podjavorinskej 3385/7, 058 01 Poprad
Milan Sendecký (1931), Partizánska 697/73, blok Šport, 058 02 Poprad 2 - Západ
Mária Viglaská (1962) Javornícka 6168/13, 097 41 Banská Bystrica 11
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345



ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou

na vedomie

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 42 Poprad

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia civilného letectva,
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44
Poprad

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Ivanská cesta 93, 823 07
Bratislava, IČO: 35 778 458
Zakladá sa:

do spisu Rozkladovej komisie Dopravného úradu.
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na/z úradnej tabule:
Dátum vyvesenia: 11.02.2019
Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis: JUDr. Kristína Burianová, v.r.

Dátum zvesenia:
Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis:

