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OBEC SOBLAHOV 
Obecný úrad, 913 38 Soblahov 

 

229/1084/2021/OcÚSo/5-Km                                                            V Soblahove dňa 28.12.2021             
Vybavuje: Ing. Vladimír Kmeťo, telefón: 032 6402547 

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Vec: Podanie žaloby na súd - prerušenie konania do vyriešenia predbežnej otázky 

 

 

ROZHODNUTIE 
 

         Obec Soblahov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. 

o územnom konaní a stavebnom poriadku  (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších zmien 

a doplnkov na základe podania žaloby  na súd žalobcov: 

1. Urbárske pasienky Soblahov, p.s. so sídlom Soblahov 470 

2. Juraj Holúbek, bytom Soblahov 152 

3. Miroslav Ďudák, bytom Mateja Bela 2462/24 Trenčín 

v zastúpení advokátska kancelária JUDr. Eckmann, s. r. o. (skrátený názov AK JUDr. 

Eckmann, s. r. o.), so sídlom Mierové námestie 14, 911 01  Trenčín, 

 

na žalovaného: Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Soblahov so sídlom 913 38 Soblahov 389, 

na zdržanie sa negatívneho zásahu do vlastníckeho práva vo veci stavebného konania na stavbu: 

„Ochranné oplotenie proti škodám spôsobených poľovnou zverou“, 

na pozemkoch kultúrneho dielu „Pod Šramom“,  k.ú.  Soblahov (v zmysle nájomných zmlúv 

s vlastníkmi pozemkov za účelom pestovania kultúrnych plodín), 

 

podľa § 29 Správneho poriadku konanie 

p r e r u š u j e 

do doby vyriešenia predbežnej otázky súdom. 

 

 

Odôvodnenie: 
        Stavebný úrad začal na základe žiadosti stavebníka Poľnohospodárske družstvo Trenčín, 

913 38 Soblahov 389, stavebné konanie vo veci stavebného povolenia stavby „Ochranné 

oplotenie proti škodám spôsobených poľovnou zverou“, na pozemkoch kultúrneho dielu „Pod 

Šramom“,  k.ú.  Soblahov. 

         Stavebný úrad prijal dňa 22.12.2021 list s návrhom  na prerušenie stavebného konania 

s podaním žaloby  žalobcov: Urbárske pasienky Soblahov, p.s. so sídlom Soblahov 470,  Juraj 

Holúbek, bytom Soblahov 152, Miroslav Ďudák, bytom Mateja Bela 2462/24 Trenčín, 

v zastúpení advokátska kancelária JUDr. Eckmann, s. r. o., so sídlom Mierové námestie 14, 911 

01  Trenčín, na žalovaného Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Soblahov so sídlom 913 38 
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Soblahov 389, na zdržanie sa negatívneho zásahu do vlastníckeho práva vo veci stavebného 

konania na predmetnú stavbu. 

 

Podľa §29 ods.1 zák. č.71/1967 o správnom konaní v znení nesk.predpisov  (Správny poriadok) 

správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke  alebo ak bol účastník 

konania vyzvaný, aby v určenej lehote  odstránil nedostatky konsnia , alebo účastník konania 

nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak 

ustanovuje osobitný zákon. 

Podľa §29 ods.4 správneho poriadku správny orgán v konaní pokračuje z vlastného podnetu 

alebo na podnet účastníka konania , len čo pominuli prekážky , pre ktoré sa konanie prerušilo. 

 

Zmysle uvedeného stavebný úrad konanie prerušil do doby vyriešenia predbežnej otázky súdom. 

Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty pre rozhodnutie podľa správneho poriadku neplynú.  

 

Poučenie: 
 

Podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno 

odvolať.  
     

 

     

                Marian Hudec                                             

                        starosta obce Soblahov      

                      

 

Podľa § 61 ods.4 stavebného zákona a §26 správneho poriadku toto Rozhodnutie má 

povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

Soblahov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Doručí sa: 

Účastníkom konania poštou na vedomie: 

1. Poľnohospodárske družstvo Trenčín, 913 38 Soblahov 389 

2. Markusík Vojtech, bytom Bavlnárska 30, 911 05 Trenčín – stav.dozor 

3. Advokátska kancelária JUDr. Eckmann, s. r. o. , Mierové námestie 14, 911 01  Trenčín 

 

4. Verejnou vyhláškou - vlastníkom pozemkov a stavieb, koho práva, právom chránené 

záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – vlastníkom pozemkov 

kultúrneho dielu  „Pod Šramom“, k.ú, Soblahov – veľký počet účastníkov 

 

Dotknutým štátnym orgánom a organizáciám poštou na vedomie: 

5. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, odbor ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

6. Slovenský vodohospodársky podník, š.p., OZ Piešťany, nábr.I.Krasku 3/834, 921 80 

Piešťany 

7. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín   

8. Obec Soblahov 

     Pripomienky: boli – neboli             

Vyvesené dňa :  ....................         

Zvesené dňa: ......................... 
        odtlačok pečiatky obce a podpis 


