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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Cesta na Červený most 6 

Bratislava 

 

doručované do dátovej schránky 

 

Banská Bystrica, dňa 23.6.2021 

 

 
Vaša zn.: PUSR-2021/2429-4/38589 Číslo podateľne: P518/2021 Vybavuje: JUDr. Martin Laššák, advokát 
Spôsob podania: DS Spisová značka.: S2017/00319 tel.: +421 903 976 990, e-mail: martin.lassak@akl.legal 

 

Vec:  Odvolanie (rozklad) proti Rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2021/2429-12/38589, 

ktorým sa vyhlasuje ochranné pásmo národných kultúrnych pamiatok Kaštieľ s areálom 

v Gbeľanoch (evid. UZPF č. 1350/1-3) a Kaštieľ a park v Gbeľanoch (evid. UZPF č. 1341/1-2)  

 

Odvolateľ: 

TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o., sídlo: Priemyselná 2, 010 01 Žilina, SR, IČO: 36 411 922, registrácia: Sro 

14245/L, právne zastúpený: akl.legal s.r.o., Skuteckého 33, Banská Bystrica, na základe plnej moci v spise 

 

 Pamiatkový úrad SR vydal v rámci výkonu svojej kompetencie v prvom stupni v rámci správneho 

konania Rozhodnutie č. PUSR-2021/2429-12/38589, ktorým sa vyhlasuje ochranné pásmo národných 

kultúrnych pamiatok Kaštieľ s areálom v Gbeľanoch (evid. UZPF č. 1350/1-3) a Kaštieľ a park v Gbeľanoch 

(evid. UZPF č. 1341/1-2) (ďalej len „Napádané rozhodnutie“) a doručoval ho verejnou vyhláškou. 

 Odvolateľ je podľa LV č. 1229 pre k.ú. Gbeľany, ktorý sa nachádza v spise výlučným vlastníkom 

pozemkov, ktoré sú uvedené v súpise parciel ochranného pásma sektora IV, z čoho vyvodzuje svoje 

účastníctvo v konaní. 

 

 V zastúpení účastníka konania podávam  

 

o d v o l a n i e  ( r o z k l a d )  

 

proti Napádanému rozhodnutiu a to z týchto dôvodov: 

 

1. Odvolateľ je majiteľom pozemkov v sektore IV ochranného pásma, ktoré je najviac dotknuté 

obmedzeniami. Napriek pripomienkam, ktoré odvolateľ vzniesol k návrhu a na ktorých v plnom rozsahu 

trvá, tieto neboli vôbec zohľadnené a boli v celom rozsahu odmietnuté. Podľa právneho názoru 

odvolateľa, Napádaným rozhodnutím dochádza k neprimeranému a neodôvodnenému a trvalému 

obmedzeniu jeho vlastníckeho práva, ktoré je chránené Ústavou SR a zákonmi.  

2. Z Napádaného rozhodnutia vyplýva určitá nejednoznačnosť v metóde, ktorá bola zvolená, keď na jednej 

strane sa uvádza, že „KPÚ ani Pamiatkový úrad SR v zmysle pamiatkového zákona a z toho vyplývajúcich 

kompetencií, neurčuje vopred druh výstavby“ (str. 13) a tiež, že „rozhodnutie o OP NKP nemôže nahradiť 

podrobnosť územného plánu alebo projektovej dokumentácie“ (str. 13), na druhej strane práve pre sektor 

IV sa formulujú podrobné obmedzenia, čo sa týka napr. výšky stavieb, umiestnenia a architektonického 

stvárnenia a podobne, pri zachovaní neurčitosti a zároveň širokosti voľnej administratívnej úvahy 

v tom, že akékoľvek činnosti majú podliehať vyjadreniu KPÚ Žilina (spoločná podmienka ochrany A 2) 

alebo, že je vhodné preverenie kultivovaného zapojenia východnej časti sektora IV (podmienka ochrany 

pre sektor IV č. E 2). Odvolateľ má obavu neurčitosti a nepredvídateľnosti pri plánovaní využitia územia, 

ktoré nadobudol legitímnymi očakávaniami za účelom realizácie ekonomicky udržateľnej výstavby, 

a táto obava nie je Napádaným rozhodnutím odstránená, ba naopak, je potvrdená. Odvolateľ vytýka, že 

nie sú zrejmé kritériá napr. kultivovaného zapojenia pozemkov odvolateľa do celkového prostredia 

pamiatok – už len samotná formulácia vyvoláva nejednoznačnosť a možnosť plurality názorov; 

v konečnom dôsledku však to bude orgán ochrany pamiatkového fondu, ktorý stanoví záväzne a po 

svojej úvahe, ktorej mantinely a hranice odvolateľ momentálne nevie odhadnúť ani určiť, akým 
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spôsobom sa nehnuteľný majetok vo vlastníctve odvolateľa má využiť; na druhe strane formulované 

veľmi konkrétne obmedzenia pre sektor IV sú len výsledkom voľnej administratívnej úvahy 

a nevychádzajú zo žiadnej architektonicko - urbanistickej štúdie, ktorej spracovanie je len odporučené.  

3. Odvolateľ pri svojich pripomienkach k návrhu na vyhlásenie ochranného pásma uviedol, že „Priamym 

dôsledkom Návrhu, v prípade jeho schválenia v predloženom znení, by bolo vystavenie môjho 

Klienta do rizika , že jeho dispozičné práva s jeho nehnuteľným majetkom v k.ú. Gbeľany budú 

neprimerane obmedzené, pričom podmienky tohto obmedzenia ešte nepozná (resp. sú 

stanovené všeobecne a rámcovo) a bude mať obtiaže tieto podmienky ovplyvniť.“ Napádané 

rozhodnutie v plnom rozsahu preberá podmienky návrhu. 

4. Odvolateľ rozporuje aj rozsah ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok, pričom má za to, že 

najmä severovýchodná časť parcely KN – C č. 139/1 a parcela KN-C č. 135 je obmedzovaná nadbytočne 

a neúčelne. 

5. Práve neurčitosť a široký priestor pre administratívnu úvahu jednak pri vydávaní Napádaného 

rozhodnutia ako aj pre neskoršie obdobie tak, ako je popísaný v bodoch 2a 3 je hlavným dôvodom 

podania odvolania. V predmetnej veci poukazujem na rozhodnutie Krajského súdu Bratislava spzn. 

4S/90/2010, ECLI:SK:KSBA:2013:9009010232.3, ktorý sa zaoberá problematikou nutnosti riadneho 

odôvodnenia: „Osobitnú pozornosť treba v odôvodnení venovať tým skutočnostiam, ku ktorým správny 

orgán dospel na základe inštitútu voľnej úvahy.“ Ako vyplýva z bodov 2 a 3 tohto odvolania, rozsah 

voľnej úvahy v konaní predchádzajúcom vydaniu Napádaného rozhodnutia bol veľmi veľký, konkrétne 

obmedzenia pre sektor IV ochranného pásma nie sú presvedčivo zdôvodnené a navyše, aj rozhodnutie 

samotné ponecháva neprimerane široký priestor pre voľnú úvahu pre konajúce orgány verejnej moci v 

budúcnosti. 

6. V záujme dosiahnutia väčšej právnej istoty a zamedzenia vytvárania neprimeraného priestoru na 

svojvoľný postup orgánov verejnej moci navrhujem, aby bol doplnený podklad pre vydanie rozhodnutia, 

a to architektonicko-urbanistická štúdia obstaraná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, a to 

v spolupráci zainteresovaných účastníkov konania a definovanie podmienok využitia plôch 

nachádzajúcich sa v sektore IV vychádzalo z takejto štúdie.  

7. Podľa ust. §59 Správneho poriadku: 

(1) Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie 

konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 

(2) Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie 

potvrdí. 

(3) Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a 

rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je 

právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný. 

8. S ohľadom na odvolací dôvod podľa bodu 5 a návrh podľa bodu 6 navrhujem, aby odvolací orgán podľa 

ust. §59 ods. 1 SprPor doterajšie konanie doplnil o v bode 6 zmienenú štúdiu a Napádané rozhodnutie 

zrušil a vrátil vec správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie. 

 

 S pozdravom, 

 

 

[kvalifikovaný elektronický podpis] 

akl.legal s. r. o. 

JUDr. Martin Laššák 

advokát, konateľ 


