
D O P R A V N Ý  Ú R A D  
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05  BRATISLAVA 

T R A N S P O R T  A U T H O R I T Y  
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05  BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC 

 

1 

Č.: 4010/2022/ŠSÚ-8/MV Bratislava  

04.01.2022 
 

 
 

 

R O Z H O D N U T I E  
 

 

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 a podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. a) bod 2. v spojení s ustanovením § 28 ods. 1 zákona 

č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 76 až § 85 stavebného zákona  

a  v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov rozhodol takto: 

Dopravný úrad „Žiadosti o zmenu účelu užívania stavby“ bez čísla, zo dňa 24.11.2021, 

Dopravnému úradu elektronicky doručenej dňa 24.11.2021 a zaevidovanej pod číslom 51727; 

podanej vlastníkom stavby: Letecký športový klub o. z., so sídlom J. Gagarina 2443/127, 960 01 

Zvolen-Môťová, IČO: 42 001 056, zapísaný v Registri mimovládnych neziskových organizácií 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Registračné číslo: VVS/1-900/90-26290 

 

v y h o v u j e 

 

a v súlade s ustanovením § 85 ods. 1 stavebného zákona, podľa ktorého zmeny účelu užívania 

stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene 

spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí 

alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby,    

 

povoľuje zmenu v užívaní stavby  

 „ZÁKLADNÉ LETISKO PRE LPP DOBRÁ NIVA“, 

 

a to nasledovne: 

pôvodne určený účel užívania stavby uvedený v podmienke č. 1 Kolaudačného rozhodnutia, ktoré 

vydal Letecký stavebný úrad Federálneho ministerstva dopravy1 – Výstavba letísk pod č. j. LSÚ-

KR-1284/72/85-Ing. Št. zo dňa 10.10.1985 (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“): „Stavba 

bude používaná na účely, pre ktoré bola vybudovaná“, t. j. ako základné letisko pre letecké 

poľnohospodárske práce  

d o p ĺ ň a 

 o nový účel užívania stavby, a to pre lety všeobecného letectva.  

 

 

                                                      
1 právny predchodca špeciálneho stavebného úradu 
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O d ô v o d n e n i e  

 

Dňa 24.11.2021 podal vlastník stavby - Letecký športový klub o. z., so sídlom J. Gagarina 

2443/127, 960 01 Zvolen-Môťová, IČO: 42 001 056, zapísaný v Registri mimovládnych 

neziskových organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Registračné číslo: VVS/1-

900/90-26290 (ďalej len „vlastník stavby“) na Dopravný úrad „Žiadosť o zmenu účelu užívania 

stavby“ pre ZÁKLADNÉ LETISKO PRE LPP DOBRÁ NIVA. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté toto konanie o zmene v užívaní stavby. 

Stavba „ZÁKLADNÉ LETISKO PRE LPP DOBRÁ NIVA“ sa nachádza na pozemkoch KN-C 

parc. č. 1407/1, 1408, 1409/1, 1409/7, 1409/8, 1410/1, 1410/2, 1971,  k. ú. Dobrá Niva, okres Zvolen 

– LV nezaložené, na pozemkoch KN-C parc. č. 1409/5, 1409/9, k. ú. Dobrá Niva, okres Zvolen – LV 

č. 3022, vo vlastníctve fyzických osôb a na pozemkoch KN-C parc. č. 1410/3, 1410/4, k. ú. Dobrá 

Niva, okres Zvolen – LV č. 3090, vo vlastníctve vlastníka stavby. 

Kolaudačné rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie stavby, vydal Letecký stavebný úrad 

Federálneho ministerstva dopravy – Výstavba letísk pod č. j. LSÚ-KR-1284/72/85-Ing. Št. zo 

dňa 10.10.1985.  

Predmetom konania je zmena spočívajúca v doplnení účelu užívania stavby, a to nasledovne: 

 pôvodný účel užívania (uvedený v kolaudačnom rozhodnutí): „Stavba bude používaná na 

účely, pre ktoré bola vybudovaná“, t. j. ako základné letisko pre letecké poľnohospodárske 

práce; 

 žiadaný nový (rozšírený) účel užívania (uvedený v žiadosti vlastníka stavby): pôvodný 

účel (zostáva) a dopĺňa sa o nový účel užívania – užívanie stavby pre lety všeobecného 

letectva. 

Požadovaná zmena v užívaní stavby nevyžaduje žiadne stavebné úpravy a tak nie je spojená 

so zmenou stavby vyžadujúcou stavebné povolenie. 

Vydaniu tohto rozhodnutia vo veci zmeny v užívaní stavby Letiska Dobrá Niva predchádzalo 

schválenie Programu bezpečnostnej ochrany Letiska Dobrá Niva - Rozhodnutím Dopravného úradu 

Č. p.: 07805/2020/OBOCL-007/ZK zo dňa 07.08.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

27.08.2020, ďalej schválenie letiskovej prevádzkovej príručky Letiska Dobrá Niva - Rozhodnutím 

Dopravného úradu Č. p.: 04262/2021/RLET-0015/48745/RK  zo dňa 05.11.2021, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 06.11.2021, ako aj vydanie prevádzkového povolenia pre prevádzkovateľa Letiska 

Dobrá Niva - Rozhodnutím Dopravného úradu Č. p.: 04262/2021/RLET-0019/50389/RK  zo dňa 

23.11.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2021.   

Vlastník stavby k žiadosti priložil nasledovné dokumenty: 

a) Záväzné stanovisko Obce Dobrá Niva č. 2457/2021 zo dňa 12.08.2021, 

b) Odpoveď Ministerstva dopravy a výstavby SR, oddelenie oblastného hygienika Zvolen  

č. 40895/2021/ÚVHR/104978 zo dňa 17.09.2021, ktorým je potvrdená platnosť skôr vydaného 

Záväzného stanoviska č. 10229/2019/ÚVHR/17925 zo dňa 01.03.2019, teda súhlas „s návrhom 

účastníka konania“; zároveň upozornilo na povinnosť fyzických osôb-podnikateľov 

a právnických osôb (prevádzkovateľ letiska) vyplývajúcu z ustanovenia § 52 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

c) Stanovisko orgánu štátnej vodnej správy, t. j. Okresný úrad Zvolen č. OU-ZV-OSZP-

2021/011651-002 zo dňa 22.09.2021. 
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Vlastnícke právo k stavbe preukázal vlastník stavby Kúpnou zmluvou zo dňa 25.08.2008. 

Podľa Katastra nehnuteľností niektoré pozemky KN-C pod stavbou nemajú založené listy vlastníctva, 

preto z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania Dopravný úrad doručuje všetky písomnosti 

v tomto konaní formou verejnej vyhlášky. 

Dopravný úrad verejnou vyhláškou / listom č. 21012/2021/ŠSÚ-4 zo dňa 26.11.2021 

oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene v užívaní 

stavby. 

Prihliadnuc na dôvody, že Dopravnému úradu sú dobre známe pomery na stavbe, nakoľko 

v dňoch 08.11.2018 a 12.06.2019 vykonal miestne zisťovania v rámci konaní o zmene v užívaní 

stavby a dňa 12.08.2021 vykonal v súlade s ustanovením § 49 leteckého zákona štátny odborný 

dozor zameraný na overenie stavu Letiska Dobrá Niva, ako aj to, že podaná žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie a najmä, že žiadaná zmena nevyžaduje žiadne stavebné úpravy 

a nie je spojená so zmenou stavby vyžadujúcou stavebné povolenie, upustil od miestneho zisťovania. 

Z dôvodu obligatórnosti nariadenia ústneho pojednávania a v súvislosti s aktuálnou krízovou 

situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 (na Slovensku platí od 25.11.2021 na 90 dní núdzový 

stav so zákazom vychádzania), Dopravný úrad v súlade s ustanovením § 142h písm. a) stavebného 

zákona (Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19), 

podľa ktorého počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad vykonáva ústne pojednávanie a miestnu obhliadku 

len v nevyhnutnom rozsahu, nariadil online formu ústneho pojednávania na deň 29.12.2021 

(streda) o 9:00 h. Link pre prihlásenie na online ústne pojednávanie  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19:501d2af5703640038412695d70c36546@thread.tacv2/1639136832697?context=%7B%2

2Tid%22:%226b62f3c0-d5de-41a8-94c6-d45fb1cd704d%22,%22Oid%22:%22033c9d1b-08de-

44a5-868a-6d43f3884eeb%22%7D 

bol zverejnený na internetovej stránke Dopravného úradu v časti „Civilné letectvo - Novinky“: 

http://letectvo.nsat.sk/category/novinky/ dňa 15.12.2021. 

V priebehu správneho konania, dňa 01.12.2021 bolo Dopravnému úradu doručené Stanovisko 

Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“) č. SPFS97508/2021/750-003 zo dňa 30.11.2021, 

v závere ktorého je uvedené, cit.: „Z vyššie uvedeného dôvodu trváme na tom, aby účastník konania 

Stavebník: Letecký športový klub o. z., J. Gagarina 2442/127, 960 01 Zvolen_ Môťová požiadal fond 

o vydanie záväzného vyjadrenia k zmene účelu užívania stavby.“  

Na základe uvedeného predložil vlastník stavby Dopravnému úradu dôkaz o splnení tejto 

požiadavky zo strany SPF a Dopravnému úradu predložil elektronicky podanú „Žiadosť o vydanie 

záväzného stanoviska k zmene účelu užívania stavby“ zo dňa 02.12.2021, doručenú SPF dňa 

03.12.2021. 

 V Oznámení o začatí konania boli všetci účastníci konania a dotknuté orgány upozornení, že 

v súlade s ustanovením § 80 ods. 2 stavebného zákona môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.  

 Vzhľadom na to, že pred a ani pri ústnom pojednávaní si SPF neuplatnil svoje námietky a ani 

stanovisko, hoc mu vlastník stavby v zmysle jeho požiadaviek žiadosť obratom doručil, platí preň 

koncentračná zásada, tzn. na jeho prípadné neskoršie námietky, alebo stanoviská (keďže neboli 

uplatnené včas - najneskôr pri ústnom pojednávaní), Dopravný úrad neprihliadne. 

V priebehu konania posúdili žiadosť vlastníka stavby aj jednotlivé dotknuté organizačné útvary 

Dopravného úradu (odbor letísk a stavieb za oblasť ochranných pásiem a za oblasť letísk, odbor 

bezpečnostnej ochrany civilného letectva a odbor leteckých navigačných služieb), pričom tieto 

nepodali žiadne námietky k povoleniu žiadanej zmeny (rozšírenia účelu) v užívaní stavby. 
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Dňa 29.12.2021 bolo vykonané online formou ústne pojednávanie, z ktorého bol vyhotovený 

Záznam č. 21012/2021/ŠSÚ-7, v ktorom je uvedené, že v priebehu konania neboli podané žiadne 

námietky a ani pripomienky, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia. 

Podľa ustanovenia § 27 ods. 1 prvej vety leteckého zákona zriadiť civilné letisko, vykonať 

jeho podstatnú zmenu alebo ho zrušiť možno len so súhlasom ministerstva, ktoré rozhoduje po 

dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy a obcí.  

Podľa ustanovenia § 27 ods. 4 leteckého zákona sa podstatnou zmenou podľa tohto zákona 

rozumie taká zmena prevádzkovotechnických parametrov, ktorá znamená zmenu spôsobu alebo 

účelu využitia letiska alebo leteckého pozemného zariadenia.  

Zo stanoviska ministerstva č. 15109/2019/SCL/30543 zo dňa 17.04.2019 (Dopravnému 

úradu doručené dňa 30.04.2019 a zaevidované pod č. 19329), vyplýva, cit.: „[...] v prípade, že 

tejto zmene kolaudačného rozhodnutia nepredchádza žiadna zmena prevádzkovo technických 

parametrov, ktorá by znamenala zmenu spôsobu alebo účelu využitia letiska, nejde v tomto 

prípade o podstatnú zmenu podľa § 27 ods. 1 v nadväznosti na § 27 ods. 4 zákona [...]“.  

Vzhľadom na uvedené Dopravný úrad v tomto konaní nevyžadoval súhlas Ministerstva 

dopravy a výstavby SR s podstatnou zmenou letiska podľa ustanovenia § 27 ods. 1 prvej vety 

leteckého zákona, pretože zmena/rozšírenie účelu užívania stavby (letiska) aj pre lety 

všeobecného letectva nevyžaduje žiadne stavebno-technické úpravy. 

Dopravný úrad konštatuje, že v uskutočnenom správnom konaní neboli podané žiadne 

námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia vo 

veci rozšírenia účelu užívania stavby.  

 

Podľa ustanovenia § 120 ods. 1 stavebného zákona pri stavbách letísk, stavbách v územných 

obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení, stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách 

pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich integrovanému 

povoľovaniu a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a 

banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných 

strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu 

s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia orgány vykonávajúce 

štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov (ďalej len „špeciálne stavebné 

úrady“). 

Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. a) bod 2. leteckého zákona Dopravný úrad vykonáva 

funkciu špeciálneho stavebného úradu pre civilné letectvo. 

Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 leteckého zákona špeciálnym stavebným úradom pre stavby v 

územných obvodoch letísk a stavby leteckých pozemných zariadení je Dopravný úrad. 

Podľa ustanovenia § 82 ods. 1 stavebného zákona kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje 

užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby. 

Podľa ustanovenia § 85 ods. 1 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený 

v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré 

spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene 

v užívaní stavby. Na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až  

§ 84 stavebného zákona. 

 Podľa ustanovenia § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa 

na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 

 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. 
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V súlade s ustanovením § 80 ods. 6 stavebného zákona sa toto rozhodnutie oznámi 

rovnakým spôsobom, ako začatie konania, t. j. tak, ako aj Oznámenie č. 21012/2021/ŠSÚ-4 zo 

dňa 26.11.2021, má aj toto rozhodnutie povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 

15 dní na úradných tabuliach Dopravného úradu a Obce Dobrá Niva, zverejnené spôsobom 

v mieste obvyklým. Zároveň bude toto rozhodnutie zverejnené aj na internetovej stránke 

Dopravného úradu www.nsat.sk a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli 

https://cuet.slovensko.sk/. Podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 

Výška správneho poplatku za túto žiadosť, je stanovená zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sadzobníku správnych poplatkov, podľa 

položky 62 písm. a) bod 1. - Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené   so 

stavebným konaním podľa položky 60, na sumu 30,- € (slovom tridsať eur), avšak z dôvodu 

elektronického podania žiadosti vrátane jej príloh, bol žiadateľ/poplatník povinný uhradiť správny 

poplatok v sume 15,- € (slovom pätnásť eur), a to v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 citovaného 

zákona, podľa ktorého, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného 

elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento 

zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku 

určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú 

súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto 

prílohy v elektronickej podobe. Dopravnému úradu bol predložený e-Kolok v stanovenej sume 15,- € 

spolu so žiadosťou dňa 24.11.2021, pričom tento bol spotrebovaný dňa 25.11.2021.  

 

Keďže v danom prípade nebolo preukázané, že by novým užívaním stavby boli ohrozené 

verejné záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.   

 

 

Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad, a to v lehote do 15 dní odo dňa jeho 

oznámenia (doručenia). O rozklade rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním 

zriadenej osobitnej komisie. 

Rozklad sa podáva na Dopravný úrad so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21, 

poštou alebo osobne do podateľne v sídle úradu, alebo elektronicky prostredníctvom ústredného 

portálu verejnej správy www.slovensko.sk. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti za 

predpokladu vyčerpania riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karol Lysina 

riaditeľ sekcie  

leteckých navigačných služieb a letísk 
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Doručí sa účastníkom konania(§ 78 stavebného zákona): 

 vlastník stavby 

 vlastníci pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená 

formou verejnej vyhlášky (§ 80 ods. 6 stavebného zákona) 

 

Na vedomie (elektronicky) 

 Obecný úrad, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 00 319 830 

 Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie,  

Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen, IČO: 00 151 866 

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, oddelenie oblastného hygienika Zvolen,  

M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, IČO: 30 416 094 

 Letecký športový klub o. z., J. Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen-Môťová, IČO: 42 001 056 

 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 

 

 

 

 

Dopravný úrad žiada Obec Dobrá Niva, aby túto verejnú vyhlášku vyvesila na úradnej 

tabuli obce na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame túto vyhlášku 

zaslať späť na Dopravný úrad, s vyznačením údajov o jej vyvesení a zvesení. 

Zároveň žiadame o zverejnenie tejto vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. 

na internetovej stránke obce, v rozhlase alebo v miestnej tlači. 

 

 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

Dátum vyvesenia: 

 

 

 

Dátum zvesenia: 

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

Odtlačok pečiatky a podpis: 
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