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Vec: Odpoveď na Podnet poslanca Mestského zastupiteľstva (§16 Rokovacieho poriadku)  

 
Dňa 24.03.2022 ste ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Malacky podali Podnet 

v znení:  
 

Vysporiadanie parkoviska pri zdravotnom stredisku Juh: súkromné na mestskom pozemku. 
 
 
Dovoľujeme si Vám touto cestou oznámiť, že mestský úrad prostredníctvom svojich 

odborných útvarov, konkrétne Útvaru výstavby a životného prostredia a Oddelenia právneho koná vo 
veci nápravy právneho stavu súkromného parkoviska vybudovaného na pozemku reg. „C“ parc.č. 
3630/1 v k.ú. Malacky zapísaného na Liste vlastníctva č. 2414 vo vlastníctve mesta Malacky 
nachádzajúceho sa pri zdravotnom stredisku na sídlisku Juh v Malackách. 

 
Vecne a miestne príslušný stavebný úrad aktuálne vedie k stavbe predmetného parkoviska 

konanie o dodatočnom povolení stavby, bližšie informácie o priebehu konania však nie je možné 
poskytnúť s poukazom na vyjadrenie  Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia 
výstavby, Odbor štátnej stavebnej správy zo dňa 24.07.2017, ktoré na otázku či alebo do akej miery 
majú poslanci obecného zastupiteľstva, resp. členovia Komisií zriadených v obci právo byť 
informovaní o konaní stavebného úradu, odpovedalo tak, že: „Výkon stavebného úradu je výkonom 
štátnej správy preneseným na obce a nemožno si ho zamieňať so samosprávnou pôsobnosťou obce 
(napr. na úseku územného plánovania pri zabezpečovaní územnoplánovacej dokumentácie). 
Vzhľadom na to, že nejde o samosprávnu činnosť obce, treba osobitne zdôrazniť, že obecné, resp. 
mestské zastupiteľstvá nemôžu nijakým spôsobom zasahovať do odbornej činnosti stavebného úradu, 
teda ani nahliadať do spisového materiálu týkajúceho sa správnych konaní podľa stavebného zákona. 
Uvedené sa vzťahuje aj na komisie, zriadené obecným zastupiteľstvom ako stále alebo dočasné 
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány na úseku samosprávnych pôsobností obce.“.  

Pre úplnosť uvádzame, že Oddelenie právne písomne a taktiež viackrát aj telefonicky 
požiadalo stavebníka o doloženie relevantných podkladov k užívaniu pozemku vo vlastníctve mesta 
zastavaného stavbou parkoviska, avšak k dnešnému dňu nám podklady doručené neboli.  
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Z platnej legislatívy je zrejmé, že v stavebnom konaní o dodatočnom povolení stavby 
stavebník bude musieť preukázať právny vzťah k pozemku, na ktorom je stavba umiestnená a to 
predložením dokladov, z ktorých bez pochybností vyplynie právo užívať pozemok, či už na základe 
nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom 
bremene.  

Kompetencia rozhodovať o nájmoch majetku mesta na dobu dlhšiu ako 1 rok, o zriadení 
vecného bremena na dobu dlhšiu ako 1 rok, ako aj kompetencia schvaľovať nadobúdanie 
nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta prináleží mestskému zastupiteľstvu, preto v prípade, že 
stavebník predloží žiadosť o uzatvorenie dlhodobého nájomného vzťahu na pozemok zastavaný 
stavbou parkoviska alebo ponúkne stavbu parkoviska na odpredaj mestu, bude k tomuto spracovaný 
materiál a predložený v zmysle platných predpisov na prerokovanie na zasadnutí MsZ. 

 S pozdravom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r. 
primátor mesta Malacky 

 


