
OKRESNÝ SÚD
G r e š o v a  uh č. 3 
080 01 P r e š o v

Ž a l o b a

o neplatnosť hlasovania zo schôdze zvolanej konateFom Ivanom S a t v á r o m  dňa 17.03.2016 

Žalobca:

Trvale bytom: 
Narodený:
Č. OP: 

A sbpLj

Žalovaný:
Konateľ : Ivan S a t v á r
Obchodné meno : Virtuálny správca budov, s.r.o.
Miesto podnikania: Jarkova 31, 080 01 Prešov
IČO : 44 526 890

Ako dôvod uvádzame:

1. Nebol dodržaný protokol a program schôdze
2. V pozvánke s programom schôdze nie je  uvedený návrh na mandátovú, návrhovú a volebnú 

komisiu.
3. Na schôdzi nebola vôbec urobená kontrola uznesenia z predošlej schôdze, tak ako to protokol 

schôdze vyžaduje.
4. Správca, ktorý schôdzu viedol nedovolil vlastníkom bytov doplniť program schôdze.
5. Nebol dodržaný Zákon 182/1993 v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 6

V zápisnici a v prezenčných listinách je uvedených 51 prítomných na schôdzi ale správne mä byť 
iba 26 vlastníkov. Čím schôdza nebola uznášania schopná.
V prezenčnej listine boli podpísaní ai vlastníci. ktorí na schôdzi vôbec neboli:



Menovaní v počte 25, boli 
podpísaní v zastúpení, čím bol porušený určený zákon, $ 14. ods. 6 v ktorom sa hovorí:
Vlastník bytu alebo NP v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, 
splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupoval Súčasťou splnomocnenia musí bvť 
príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať orí konkrétnych otázkach, ak nejde 
o splnomocnenie na konanie v celom rozsah« práv a povinnosti vlastníka bytu alebo NP 
v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia o rc u kázni e m  začiatku schôdze 
viastnikom alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie a i vlastníkovi bvtu alebo NP 
v dome.

vlastník bytu, pred schôdzou požiadal správcu Ivana S a t v á r a o predloženie 
originálov splnomocnení, Čo správca odmietol tieto ukázať so slovami: ia ich mám uložené,

5. V zápisnici zo schôdze nie sň uvedené všetky skutočnosti o ktorých vlastníci bytov hovorili.
Napr.:

M ÍM B A  sa pýtal, prečo sa hlasuje ešte raz za schválenie projektu a jeho doplnenia , keď tento 
bol schválený už na schôdzi zo dňa L Októbra 2015 ( zápisnica, bod 10 ods. 7 )
Odpoveď p, správcu bola, že to nie je pravda,

6. Na otázku prečo sa hlasuje o vybavovaní stavebného povolenia a iných 
písomnosti, keď vôbec nie je po dnes pripravená projektová dokumentácia.
Odpovedi P. Satvära : Je to iba preventívne hlasovanie.

7. Zástupca sa opýtal, prečo sa hlasuje o záležitostiach, ktoré vôbec neboli predtým
prerokované s vlastníkmi bytov. ( rôzne rekonštrukcie, zateplenie BD., a iné )
Odpoveď p. Ivana Satvára ; že je to iba pre jeho potrebu.

8. Na schôdzi neboli zohľadňované žiadne námietky vlastníkov bytov. Pán správca sa k vlastníkom 
bvtov správal akobv on bol iedínv majiteľ celého bytového domu.

Na základe uvedených skutočnosti sme preukázali, že schôdza bola zmatnená, nedodržal sa protokol 
a program schôdze a bol hrubo porušený Zákon 182/1993 v znení neskorších predpisov, § 14 ods. ó 
Pre to ž i a d a m e

hlasovanie zo schôdze, konanej dňa 17.03.2016 z r u š i ť  v p l n o m  r o z s a h u  
a zaplatiť nám súdne trovy konania.

Zároveň ž i a d a m e ,
aby bolo správcovi Ivanovi Satvárovi okamžite zastavené vykonávanie úkonov vyplývajúce 

z uvedenej zápisnice zo dňa 17.03.2016 až do vydania právoplatného rozhodnutia.

V Prešove d ň a : 14. Marca 2016
Prílohy : - Zápisnica zo schôdze 17.03.2016 

Program schôdze 17.03.2016 
Výpis z katastra nehnuteľnosti č. 9618 
Zápisnica zo schôdze dňa 1.10.2015



Vlastníci bytov z bytového domu na ulici* 
v z a s tú p e n í^ m ^ ^ ^ J ^ I M

Virtuálny správca budov s.r.o.
Jarkova 31,08001 Prešov 

IČO: 44526890 
DIČ: 2022723681

Prešov, 08.10,2015

Vážený pán Satvár, dňa 25. augusta 2015 sme vás žiadali o zadanie peňažnej transakcie do systému banky na 

preplatenie predfaktúr za výmenu vchodových dverí, ktoré sa realizujú podlá platného písomného hlasovania konaného v 
dňoch 16.08.2015 až 18.08.2015 na v zmysle domovej schôdzi konanej dňa 23.04,2015 v priestoroch
reštaurácia RADL1NKA Prešov, podTa bodu Č. 8/2015 Sánok 2. kde bolo schválené „výmena vchodových dverí a iné úpravy 
v dome“. Zápisnicu odsúhlasili aj dvaja zástupcovia vchodu za BD Námestí 1 Mája, a hlasovanie je už aj právoplatné, nikto ho 
nenapadol na súde. Na tri e-maily a telefonické dotazy ste nereagovali, až po následnom stretnutí u vás vo firme ste sľúbili, že 
zadanie do systému banky sadáte ku dňu 21.09,2015, respektíve hned po uskutočnení ročnej domovej schôdzi, ktorú ste už 

taktiež zorganizovali.

Po schôdzi t  j. dňa 02.10.2015 sme vás opätovne upozornili, že je nutné predfaktúry zadať do systému, no opakovane 
ste z vakj strany nesplnili základnú povinnosť t.j. „plnenie výkonu a správy nad bytovým domom“.

Do dnešného dňa ste platby do systému banky nezadali, na korešpondenciu a tel. kontakt nereagujete. Váš prístup 
k nám je dosť zarážajúci, obzvlášť ak ako správca platby z fondu opráv neschvaľujete, a nemáte ani právo svojvoľne disponovať 
s našim účtom bytového domu. Našu žiadosť o dané preplatenie ignorujete, a to bez adekvátneho vysvetlenia.

Taktiež formálnou kontrolou finančných účtov v mesiaci september 2015 bolo zistené, že ste nedôsledne prevzali 
správu a financie bytového domu od predchádzajúceho správcu Spravbytkomfort, a.s. Prešov, kde boli zistené finančné 
rozdiely skoro v hodnote 130GG,-€ t.j. financie chýbajúce na našom bytovom účte. Po verbálnej konfrontácii s vašou 
účtovníčkou a vašim synom vyplynulo, že o probléme viete, ale už neviete zdôvodniť kde sa stala chyba, iba to, že 
Spravbytkomfort, a.s. Prešov už náš účet uzavrel, Na otázku, kde zostali finančné prostriedky sme vysvetlenie nedostali a tak sa 
domnievame, že ani nepodnikáte žiadne kroky na ochranu nášho majetku.

Ako je zrejmé už z  viacerých podaní na vašu spoločnosť, obyvatelia bytového domu sú nespokojní aj z ďalšími 
kauzami v ktorých figuruje vale meno. Preto aj z uvedených dôvodov vám oznamujeme, že pri tak veľkých finančných Škodách, 
ktoré vznikli a aj vznikajú vám budeme nútení pozastaviť polovicu finančných prostriedkov za správu bytového domu, ktoré si 
fakturujete a tieto budú uvolněné až po skončení všetkých súdnych procesov.

Vzhľadom k týmto skutočnostiam podávame žalobu na vašu firmu Virtuálny správca budov s.r.o. pre neplnenie 
povinnosti pri správe nášho bytového domu, vrátane po dobu 20 dni od doručenia, alebo doručení vašej odpovedí na danú 
predžalobnú výzvu.

V Prešove, dňa 08,10.2015



Okresný súd Prešov 
Grešova 3 
080 01 Prešov

V Prešove dôa 25. 05. 2016 

Vec:j
Doplnenie podania

%

V súlade s uznesením súdu m  dňa 06*05.2016 6. k. 24C 62/2016-28 v právnej veci navrhovateľov

proti odporcovi Ivan Salvár, Virtuálny správca budov, s.r.o. Prešov o zrušenie hlasovania zo 
schôdze zo dňa 17. 03. 2016, navrhovatelia svoje podanie doručené súdu dňa 25, 05. 2016 doplňujú 
o označenie účastníkov a doplnenie petitu takto ;

Navrhovatelia: D
)bčan Slovenskej republiky

2 )

Občan Slovenskej republiky

3 )

4 )

5)

Občan Slovenskej republiky

Občan Slovenskej republiky

Občan Slovenskej republiky
sov

6 )

Občan Slovenskej republiky

Odporca : Virtuálny správca budov, s.r.o. Prešov
Sídlo: Jarkova č. 31, 080 01 Prešov 
IČO: 44 526 890
Obchodný register: Okresný súd Prešov, oddiel Sro Vložka číslo 20921/P 

27.11.2008



N a v r h u j ú ,  aby súd po vykonanom dokazovaní vo veci samej rozhodol t a k t o :

L Vyhlasuje z a n e p l a t n é  výsledky hlasovania v plnom rozsahu zo schôdze bytového domu na 
Námestí I . Mája 1 -5 v Prešove, konanej dňa 11. Marca 2016.

2. Ž i a d a m e  nariadiť predbežné opatrenie Ivanovi S a t v á r  o v i, aby okamžite zastavil 
plnenia úloh , ktoré boli na uvedenej schôdzi odhlasované a schválené až do vydania 
právoplatného rozhodnutia Okresného súdu v Prešove .

3. Žalobcovia súhlasia s vyhotovením ďalších kópií Okresným súdom na naše náklady podľa § 43 
ods. 2 o.s.p.

O d p o r c a  ie povinný zaplatiť navrhovateľom trovy konania, ako aj ďalšie náklady s tým spojené.

Dvojmo



24C 62/2016-32 
IČS: 8116207554

UZNESENIE

Okresný súd Prešov v právnej veci žalobcov; 1

     proti žalovanému: Virtuálny správca
budov, s.r.o. Prešov, IČO:44526890, so sídlom Prešov, ul, Jarkova č. 31, v konaní 
o neplatnosť hlasovania, o návrhu žalobcov na nariadenie predbežného opatrenia, takto

r o z h o d o l :

návrh žalobcov na nariadenie predbežného opatrenia podaný na súde dňa 13.04.2016, 
doplnený dňa 25.05.2016, z a m i e t a .

O d ô v o d n e n i e

Žalobným návrhom zo dňa 13.04.2016, doplneným podaním zo dňa 25.05.2016, sa 
žalobcovia domáhali, aby súd vyhlásil výsledky hlasovania zo schôdze bytového domu na 
Námestí 1. Mája 1 -  5 v Prešove, konanej dňa 17.03.2016, za neplatné; zároveň žiadali, aby 
súd predbežným opatrením nariadil konateľovi žalovaného zastaviť plnenie úloh 
odhlasovaných a schválených na uvedenej schôdzí.

Návrh vo veci samej i návrh na nariadenie predbežného opatrenia odôvodnili 
nedodržaním protokolu a programu schôdze, nakoľko v pozvánke s programom schôdze 
nebol uvedený návrh na mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu, na schôdzi nebola 
vykonaná kontrola uznesenia z predošlej schôdze, správca nedovolil vlastníkom bytov doplniť 
program schôdze, priéom schôdza nebola uznášania schopná, keďže v zápisnici 
a prezenčných listinách je  uvedených 51 prítomných, ale správne malo byť uvedených 26 
prítomných vlastníkov, nakoľko 25 osôb bolo podpísaných v zastúpení, avšak správca ani na 
požiadanie originály splnomocnení nepredložil; na schôdzi neboli zohľadňované žiadne 
námietky vlastníkov bytov.

Podľa § 102 ods. 1 veta prvá O.s.p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť 
pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné



vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné 
opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Podľa § 75 ods. 1 O.s.p. predbežné opatrenie nariadi súd na návrh. Návrh nie je 
potrebný, ak ide o predbežné opatrenie na konanie, ktoré môže súd začať i bez návrhu.

Podľa § 76 ods. 1 písm. e) O.s.p, predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi 
najmä aby nenakladal s určitými vecami alebo právami.

Podľa § 76 ods. 1 písm. f) O.s.p, predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi 
najmä niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Podľa § 76 ods. 2 O.s.p. predbežným opatrením možno nariadiť povinnosť niekomu 
inému než účastníkovi len vtedy, ák to možno od neho spravodlivo žiadať,

Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov v civilnom konaní. 
Zabezpečovacia funkcia predbežných opatrení sa prejavuje najmä v ich schopnosti zabrániť 
dočasnou a provizórnou úpravou pomerov účastníkov konania nepriaznivým následkom, 
ktoré by mohli pred začatím konania alebo už v začatom konaní nastať. Podmienkou 
pre nariadenie predbežného opatrenia je osvedčenie potrebnosti dočasnej úpravy právnych 
vzťahov medzi účastníkmi, vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má zabezpečiť ochranu 
porušeného alebo ohrozeného práva, ak bez okamžitej, i keď len dočasnej úpravy právnych 
vzťahov, by bolo právo účastníka ohrozené. Pred nariadením predbežného opatrenia je preto 
súd povinný zistiť danosť práva a skutočnosť, či sú splnené podmienky pre potrebu 
predbežnej úpravy vzťahu medzi účastníkmi. Navrhovateľ má v tomto prípade dôkaznú 
povinnosť a povinnosť tvrdenia, pokiaľ ide o skutočnosti preukazujúce, že je daný dôvod 
na nariadenie predbežného opatrenia a musí jednoznačne preukázať aj existenciu hroziacej 
ujmy, to znamená, že musí nepochybne osvedčiť, že bez nariadenia predbežného opatrenia by 
mohla vzniknúť značná, závažná a dokonca neodstrániteľná ujma,

Znakom predbežného opatrenia je jeho predbežný - dočasný charakter. Predbežným 
opatrením sa upravujú pomery účastníkov do doby, než súd vydá vo veci konečné 
rozhodnutie. Na základe týchto skutočností predbežné opatrenie musí mať preto vzťah 
k právnemu vzťahu, ktorý je alebo bude predmetom súdneho konania vo veci samej.

Súd posúdil návrh v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení a dospel 
k záveru, že v danom prípade nie sú splnené zákonné podmienky, za ktorých by bolo 
potrebné, aby dočasne boli spôsobom navrhnutým žalobcami upravené pomery účastníkov 
tak, ako to má na myslí § 102 ods. 1 O.s.p. alebo že by bola obava, že by výkon súdneho 
rozhodnutia bol ohrozený.

V danom prípade žalobcovia neosvedčili potrebu dočasnej úpravy právnych vzťahov 
medzi účastníkmi konania vzhľadom na neexistenciu hroziacej ujmy. Žalobcovia 
nepreukázali reálnosť hrozby, teda že žalovaný uskutočňuje kroky smerujúce k realizácii 
plnenia úloh odhlasovaných a schválených na schôdzi dňa 17.03.2016. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti súd dospel k záveru, že v konaní neboli rozhodujúce skutočnosti žalobcami 
osvedčené dostatočným spôsobom tak, aby bolo možné konštatovať splnenie zákonom 
stanovených podmienok pre vydanie predbežného opatrenia, a preto návrh na nariadenie 
predbežného opatrenia zamietol.



O trovách predbežného opatrenia bude rozhodnuté v konečnom rozhodnutí vo veci 
samej v zmysle ustanovenia § 145 Občianskeho súdneho poriadku.

P o u č e n i e :  Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia 
jeho písomného vyhotovenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v 
Prešove. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa 
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny 
a čoho sa odvolatel* domáha.

Prešov dňa 20.06.2016

JU D r.jgM W Pi
sudkyňa



proti
žalovanému Virtuálny správca budov s, r. o., Prešov, so šidlom v Prešove, ul Jarkova č. 31, 
o neplatnosť hlasovania, o návrhu žalobcov na nariadenie neodkladného opatrenia, o odvolaní 
žalobcovi v 1. a  3.rade proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 20, 06, 2016, é* k, 
24C/62/2016-32 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

Mení uznesenie a ukladá žalovanému povinnosť zdržať sa výkonu práv 
vyplývajúcich z uznesení vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijatých na schôdzi 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ul. l.mája 1 - 5 ,  Prešov dňa 17.03.2016.

Neodkladné opatrenie bude trvať do právoplatného skončenia konania o veci samej.

O d ô v o d n e n i e ;

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh žalobcov na nariadenie 
predbežného opatrenia zamietol,

2. Vec právne posúdil v  zmysle u st § 75 anasl. O. s. p.. Uviedol, že podaným 
návrhom vo veci samej sa žalobcovia domáhajú vyhlásenia neplatnosti výsledkov 
hlasovania zo schôdze bytového domu na Námestí 1 .mája 1 -  5 v Prešove konanej dňa 17.
03. 2016. Zároveň navrhovaným predbežným opatrením žiadali nariadiť zastavenie plnenia 
úloh odhlasovaných a schválených na uvedenej schôdzi. PodFa súdu prvej inštancie 
žalobcovia neosvedčili potrebu dočasnej úpravy právnych vzťahov účastníkov konania 
vzhľadom na neexistenciu hroziacej ujmy. Žalobcovia nepreukázali reálnosť hrozby, teda, 
že žalovaný uskutočňuje kroky smerujúce k realizácií plnenia úloh odhlasovaných



2

a schválených na schôdzi 17. 03, 2016. Súd prvej inštancie tak dospel k záveru, že v konaní 
neboli rozhodujúce skutočnosti žalobcami osvedčené takým spôsobom, aby bolo možné 
konštatovať splnenie zákonom stanovených podmienok pre vydanie predbežného opatrenia.

3. Proti tomuto uzneseniu podali včas odvolanie žalobcovia v 1. a 3, rade. 
V dôvodoch odvolania uviedli, že ich návrh na nariadenie predbežného opatrenia bol 
zamietnutý preto, že nepreukázali uskutočňujúce kroky smerujúce k realizácií plnenia úloh 
odhlasovaných na schôdzi 17. 03. 2016. Nesúhlasia s týmto rozhodnutím súdu prvej 
inštancie, nakoľko žalovaný už vykonáva úkony z tejto schôdze, o čom svedčí oznámenie 
o písomnom hlasovaní a  vzápätí následné hlasovanie, ktoré tiež žalobcovia napadli cestou 
okresnej prokuratúry majúc za to, že ani toto hlasovanie neprebehlo v súlade so zákonom č. 
182/1993 Z. z.. Hlasovanie prebiehalo iba po bytoch konateľom žalovaného určených 
vlastníkov. Naďalej preto trvajú na nariadení predbežného opatrenia.

4. Žalovaný navrhol uznesenie súdu prvej inštancie ako vecne správne potvrdiť. 
Uvádza, že schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov prebehla podľa riadne 
oznámeného programu doručeného každému vlastníkovi v lehote 5 dní vopred, ktorý 
vlastníci na začiatku schôdze odhlasovali a zmena programu nebola akceptovaná, nakoľko 
ostatní vlastníci zmenu programu nepodporili. Poukazuje v tomto smere na kompletnú 
zápisnicu zo dňa 17. 03. 2016, vrátane pozvánok a plných mocí, ktoré k svojmu vyjadreniu 
pripojil. Predložil plné moci, ktoré oprávňovali splnomocnencov na schôdzi hlasovať. Má za 
to, že plnomocenstvá korešpondovali s prijatým uznesením. Originály plných mocí sú 
uložené u správcu bytového domu z dôvodu ochrany osobných údajov v nich obsiahnutých. 
Žalovaný uvádza, že ako správca nadštandardne rokoval po jednotlivých vchodoch bytového 
domu a viedol s vlastníkmi diskusiu o potrebe obnovy bytového domu, ktorý raä statické 
a iné významné poruchy, ktoré je  nutné riešiť za účelom zamedzenia vzniku škôd. Tvrdí, že 
namietaná schôdza prebehla regulárne a bolí prerokované len otázky uvedené v schválenom 
programe schôdze s jediným cieľom -  zabezpečiť prvú fázu obnovy bytového domu, teda 
zabezpečiť projekt a stavebné povolenie. Filozofia schôdze z marca 2016 spočívala vtom, 
že aj napriek prijatému uzneseniu na predchádzajúcej schôdzi vlastníkov bytov, podľa ktorej 
môže správca konať aj teraz, bolo potrebné zaistiť lepšiu výpovednú hodnotu a vyššie 
kvórum, aby sa nezopakovalo zmarenie stavebného konania tak, ako sa to stalo v roku 2011. 
Vtedy vznikla priama škoda vlastníkom za projekt, podľa ktorého bola realizovaná len 
oprava strechy, a  to bez stavebného povolenia. V súvislosti so zmenou normy STN sú 
ostatní vlastníci bvtov a nebytových priestorov poškodení aj nepriamo, lebo zateplenie bude 
materiálovo náročnejšie. Žalovaný uvádza, že všetci žalobcovia majú vlastné vykurovanie 
a tým aj inú predstavu o kompletnej obnove bytového domu, preto robia všetky kroky 
smerujúce k zmareniu schôdze a k znechuteniu vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
zúčastňovať sa na akýchkoľvek následných schôdzach. Jednou z príčin požiadavky na 
zrušenie schôdze je aj skutočnosť, že táto schôdza pojednávala aj o vymáhaní dlžných 
čiastok a dvaja žalobcovia aktuálne vedú súdne spory o zaplatenie dlžných čiastok do fondu 
opráv bytového domu. Následné hlasovanie o výbere zhotoviteľa projektovej dokumentácie 
svedčí podľa žalovaného o potvrdenom záujme vlastníkov bytov pokračovať v obnove domu 
v súlade so zápismi, ktoré tvoria prílohy 1 -3.

5. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“) príslušný na rozhodnutie 
o odvolaní (§ 34 zákona Č, 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“) 
vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 362 ods. 1 CSP), preskúmal uznesenie súdu prvej 
inštancie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad uvedených v ust. § 379 a
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§ 380 CSP, bez nariadenia pojednávania (§ 385 C.s.p.) a dospel k  záveru, že odvolanie je 
opodstatnené*

6. Podľa ust. § 324 ods. 1 CSP, pred začatím konania, počas konania a po jeho 
skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie,

7. Podľa ust. § 325 ods. 1 CSP, neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je 
potrebné bezodkladne upraviť pomery, alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

8* Podľa ust. § 325 ods* 2 písm. d) CSP, neodkladným opatrením možno strane
uložiť najmä, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala.

9. Podľa ust. § 330 ods. 1 CSP, súd môže určiť, že neodkladné opatrenie bude 
trvať len po určený čas,

10. V rámci konania o nariadenie neodkladného opatrenia je  rozsah „dokazovania“ 
(osvedčovanie) podstatne zúžený. Osvedčovanie na rozdiel od dokazovania znamená, že súd 
prostredníctvom označených dôkazov zisťuje najvýznamnejšie skutočnosti dôležité pre 
rozhodnutie o návrhu na neodkladné opatrenie. Výsledkom takéhoto postupu je to, že 
osvedčované skutočnosti sa súdu so zreteľom na všetky okolnosti prípadu javia 
pravdepodobné (uznesenie N S SR sp. zn. 2Cdo/104/2010,2Cdo/l05/2010),

11. Pri nariaďovaní neodkladného opatrenia musia byť osvedčené okolnosti, 
z ktorých sa vyvodzuje opodstatnenosť návrhu na toto opatrenie, Miera osvedčenia sa riadi 
danou situáciou, najmä naliehavosťou jej riešenia. Preukázanie alebo aspoň osvedčenie 
skutočností odôvodňujúcich nariadenie neodkladného opatrenia sa posudzuje tak podľa 
obsahu návrhu, pripojených listín a skutkových okolností z nich vyplývajúcich, ako aj 
z dôvodnosti návrhu z hľadiska právneho posúdenia veci. Účelom neodkladného opatrenia 
je totiž rýchle a pružné riešenie tej situácie, ktorá vyžaduje okamžitý zásah súdu (uznesenie 
NS SR sp. zn. 2MCdo3/2010).

12. V rámci konania o veci samej bude súd prvej inštancie posudzovať platnosť 
výsledkov hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Námestí
I.mája 1 -  5 v Prešove na schôdzi konanej dňa 17, 03, 2016. Žalobcovia argumentujú okrem 
iného nedodržaním postupu podľa ust. § 14 ods. 6 zákona Č, 182/1993 Z. z., podľa ktorého 
vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne 
overeným podpisom splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou 
splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych 
otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinnosti vlastníka 
bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia 
preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov, alebo na 
požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru. Kandidáti na volené funkcie 
v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov nemôžu byť splnomocnení iným 
vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe. 
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie 
správcu.

13. Podľa ust. § 14 ods, 8 veta tretia citovaného zákona, prehlasovaný vlastník 
bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať



dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
podľa osobitného predpisu.

14. Ako už bolo uvedené» pre nariadenie neodkladného opatrenia musia byť 
osvedčené najvýznamnejšie skutočnosti dôležité pre rozhodnutie. Dôkazné bremeno znáša 
výlučne ten, kto navrhuje nariadenie neodkladného opatTenia a jeho návrh by mal obsahovať 
náležitosti umožňujúce jeho meritóme vybavenie. Žalobcovia v 1. a3.rade v súvislosti 
s uplatneným nárokom poukazujú na to, že žalovaný začal vykonávať úkony nadväzujúce na 
schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov zo dňa 17. 03. 2016, Je zrejmé, že v dňoch 
01. a 02, 06. 2016 sa uskutočnilo v bytovom dome na ul. Námestie l.mäja 1 - 5  Prešov 
písomné hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov k otázke, Či vlastníci bytu 
splnomocňujú správcu bytového domu (žalovaného) k podpisu zmluvy na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu bytového domu na ul. Námestie l.mája 1 -  
5 v Prešove so spoločnosťou Stavoprojekt s, r. o. Prešov vo vysúťaženej cene 6240 Eur 
vrátane DPH, lehotou dodávky v termíne do 30. 06. 2016 a s rozsahom schváleným na 
schôdzi vlastníkov dňa 17, 03. 2016, Písomné hlasovanie sa uskutočnilo na základe 
oznámenia publikovaného dňa 20. 05. 2016 s termínom hlasovania 01. -  02. 06. 2016 od 
16:00 do 22:00 hod., z celkového počtu 80 vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
bytového domu bolo vyplnených 47 riadkov v hlasovacích listinách (č. 1. 39 -  40 spisu).

15. Opodstatnenosť žalobou uplatneného nároku žalobcov bude skúmať súd
prvej inštancie v rámci konania o veci samej. Z obsahu zápisnice zo schôdze vlastníkov bytov 
Námestie l.mája 1 —5 Prešov dňa 17.03.2016 je zrejmé, že jej predmetom bolo okrem iného 
schválenie investičného zámeru obnovy daného bytového domu, ako aj schválenie doplnenia 
projektovej dokumentácie v súlade s aktuálnymi legislatívnymi a technickými normami. 
Žalobcovia preukázali, že žalovaný uskutočňuje kroky smerujúce k realizácií plnenia úloh 
odhlasovaných a schválených na schôdzi dňa 17. 03, 2016 predložením spomínaných 
listinných dôkazov. S ohľadom na žalobný návrh vo veci podaný v  súlade s ust. § 14 ods. 8 
zákona č. 182/1993 Z, z, v znení neskorších predpisov je  oprávnením žalobcov y 1. a 3.rade 
domáhať sa nariadenia žiadaného neodkladného opatrenia v nadväznosti na to, že žalovaný 
pristúpil k realizácií úloh schválených na namietanej schôdzi.

16. Podmienkou pre nariadenie neodkladného opatrenia je  osvedčenie potreby 
neodkladnej úpravy pomerov a opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť 
a trvanie nároku. Tieto podmienky zo strany žalobcov v l.a  3.rade so zreteľom na uvádzané 
zistenia splnené boli, v dôsledku čoho je potrebné vyhodnotiť podaný návrh ako 
opodstatnený. Odvolací súd zdôrazňuje, že petit návrhu tak, ako ho žalobcovia formulujú, je 
súd povinný posudzovať z hľadiska obsahového (teda, či je v návrhu dostatočne presne, 
určito a zrozumiteľne vyjadrené, čo žalobca žiada). Súd do výroku svojho rozhodnutia 
nemusí prevziať doslovne žalobcami naformulovaný petit návrhu a môže v ňom vykonať 
také zásahy, ktoré zachovávajú podstatu petitu a nemenia jeho zmysel (do pozornosti 
rozsudok NS SR sp, zn. 3Cdo/219/2007). Pokiaľ žalobcovia v návrhu označia presne, určite 
a zrozumiteľne povinnosť, ktorá má byť žalovanému uložená rozhodnutím súdu, súd 
nepostupuje v rozpore so zákonom, ak použitím iných slov vyjadrí vo výroku svojho 
rozhodnutia rovnaké práva a povinnosti, ktorých sa žalobcovia domáhajú. Iba súd rozhoduje 
ako bude sformulovaný výrok jeho rozhodnutia a musí dbať, aby vyjadroval (z obsahového 
Iú;adiska) to, čoho sa žalobcovia návrhom skutočne domáhajú (do pozornosti uznesenie NS 
ČR sp. zn. 22Cdo/3398/2011, uznesenie NS ČR sp, zn. 21Cdo/909/2003). Z obsahového
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hľadiska návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia žalobcovia žiadajú, aby žalovaný 
zastavil plnenie úloh odhlasovaných a schválených na spornej schôdzi vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu, a teda mienia dosiahnuť, aby sa žalovaný zdržal 
výkonu práv vyplývajúcich z uznesení prijatých na spomínanej schôdzi vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Námestí l.mája 1 - 5  Prešov. Poznamenáva 
sa, že žalobcovia nemajú iný prostriedok dočasnej ochrany.

17. So zreteľom na osvedčenie dôvodov zo strany žalobcov v I.a 3.rade pre 
nariadenie neodkladného opatrenia, odvolací súd poukazujúc na uvádzané vyhovel 
podanému návrhu, čím zároveň zmenil uznesenie súdu prvej inštancie (§ 388 CSP).

18. Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov
3:0.

P o u č e n i e :
Pri tomto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je 

prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od 
doručenia rozhodnutia odvolacieho sudu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval 
v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia 
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods.l C.s.p.).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné 
podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie proti ktorému 
rozhodnutiu smeruje, vakom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa 
rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacle dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha ( 
dovolací návrh) (§ 428 C.s.p,).

V Prešove dňa 03.08. 2016

Člen senátu

Za správnosť vyhotovenia:



OKRESNÝ
ÚRAD
PREŠOV odbor výstavby a bytovej politiky

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Číslo: V Prešove 28.12.2017

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ustanovenia 
§ 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona e. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na základe odvolania

Podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov

rozhodnutie mesta Prešov č. SÚ/8648/2017~Sf/124 zo dňa 11,09.2017 a vec vracia správnemu 
orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednattie a rozhodnutie.

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavený úrad“), vydalo dňa
11.09.2017 stavebné povolenie e. SU/8648/2017-Sf/124, ktorým povolilo zmenu dokončenej 
stavby „Obnova bytového domu Námestie 1. mája č. 1 -  5 v Prešove“ s. č. 3719 na pozemku 
pare. č. KN — C 5375, katastrálne územie Prešov, pre stavebníka - vlastníkov bytových 
a nebytových priestorov na Námestí 1. mája č. 1 -  5 v Prešove.

Proti tomuto rozhodnutiu podali odvoíateíia v zákonom stanovenej lehote podľa 
§ 54 ods. 1, 2 správneho poriadku odvolanie, v ktorom uvádzajú, že sa odvolávajú voči 
stavebnému povoleniu mesta Prešov č. SÚ/8648/2017*Sf/124 zo dňa 11.09.2017 a zároveň 
uvádzajú, že dňa 26.09.2017 bola v spoločných priestoroch RD na Nám. 1. mája 1-5 vyvesená 
verejná vyhláška mesta Prešov, ktorou bolo oznámené vydanie stavebného povolenia pre 
spol. Virtuálny správca budov, s. r. o., latková 31, 080 01 Prešov, zast. konateľom
I. Satvároín, na obnovu uvedeného BD.

z r u š u j e

O d ô v o d n e n i e



Odvolatelia uvádzajú, že o stavebné povolenie pre uvedený BD žiadal správca dva 
krát. Po prvýkrát dna 24.11.2016 (evidované pod c, Zamlčal pritom
závažný fakt o existencii uznesenia Krajského súdu v Prešove zo dňa 03.08,2016 -  č. k,
2Co/129/2016-52. ktorý ako odvolací súd konal vo veci evidovanej pod. č, 
na Okresnom súde Prešov, kde žalovaným je spol. Virtuálny správca budov, s, r. o., Jarková 
31, 080 01 Prešov (ďalej len „Virtuálny správca budov1')- Žaloba o neplatnosť hlasovania 
a vydanie predbežného opatrenia bola podaná skupinou vlastníkov BD dňa 13.04,2016, podľa 
ktorého sa má Virtuálny správca budov zdržať výkonu práv vyplývajúcich z uznesení 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, prijatých na schôdzí vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov na ul. 1. mája 1-5 Prešov, až do právoplatného skončenia konania o veci samej. 
Uvádzajú, že vec nebola do dnešného dňa právoplatne skončená.

Ďalej uvádzajú, že M §íigH fcdom číla  dňa 30,01.2017 uznesenie Krajského súdu
stavebnému úradu z dôvodu, že Virtuálny správca budov neinformoval o podaní žiadosti, ani 
o 2ačaíi stavebného konania, Uznesenie krajského súdu prevzal osobne J U D r .^ N fe  Dňa
02.02.2017 žiadosť o vyjadrenie
k stavebnému konaniu a o celej veci bol informovaný aj zástupca primátora mesta Prešov.

Na základe prešetrenia stavebného úradu bolo rozhodnuté, že stavebné konanie bude 
pozastavené do právoplatného rozhodnutia súdu. o čom odvolateľov ústne informoval 
zástupca primátora mesta Prešov, Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému konaniu nebola 
v zákonnej lehote prejednaná postúpila vec na vedenie MsÚ, kam dňa
18.04.2017 podala sťažnosť na stavebný úrad pre nezákonnosť konania.

Odvolateli a uvádzajú, že podľa nich stavebný úrad svojim (ne)konaním flagrantne 
porušil ustanovenia správneho poriadku, ked1 nedodržal zákonnú lehotu na vybavenie 
žiadosti, pretože neodpovedal do 30 dní od jej podania a zároveň uviedol, že žiadosťou sa 
nezaoberal, pretože navrhovateľ dňa 11.03.2017 zobral podanú žiadosť späť. Stavebný úrad 
podľa odvolateľov porušil § 3 ods. 4 správneho poriadku, ktorý mu ukladá povinnosť 
svedomité a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju 
včas a bez zbytočných prieťahov. Zdôrazňujú, že stavebný úrad porušil zákonné povinnosti aj 
tým, že v rozpore s § 22 ods. 1 správneho poriadku nevypracoval v deň predloženia uznesenia 
Krajského súdu zápisnicu, keďže sa jednalo o podanie závažného dôkazu, ktorý má kruciálny 
dopad na rozhodnutie. Na základe uvedeného mal podľa odvolateľov stavebný úrad 
rozhodnúť bezodkladne, čo neurobil a vec nevyriešil ani v lehote 30 dní.

V odvolaní je ďalej uvedené, že žiadosť o stavebné povolenie správca stiahol dňa
11.03.21)17. Podľa odvolateľov neexistuje žiadny záznam v spise, že Virtuálny správca budov 
nahliadal do spisu a tak zistil zaevidovanie žiadosti vlastníkov, ako aj uznesenia Krajského 
súdu. Stavebný úrad je povinný každé nahliadnutie do spisu zaznamenať. Spis neobsahuje ani 
vyjadrenie stavebného úradu o pozastavení konania. Odvolateíia doslovne uvádzajú, cit.: 
„Z akého dôvodu teda správca žiadosť o stavebné povolenie stiahol? Podľa vlastných slov, 
o pozastavení konania sa dozvedel neoficiálne (i) a nedisponuje úradným vyrozumením vo 
veci. Takto informoval vlastníkov B D na schôdzi konanej 16.02.2017. Ako je možné, že 
stavebný úrad poskytuje neoficiálne informácie? Ako je možné, že rozhodnutie stavebného 
úradu (akékoľvek) nie je  v písomnej forme zaevidované? Od podania žiadosti na vydanie 
stavebného povolenia do je j stiahnutia uplynulo 106 dní. Stavebný úrad nemá žiadna zákonnú 
oporu, aby za tak dlhé obdobie nevydal vo veci rozhodnutie, resp. nezdôvodnil predĺženie 
lehoty na vybavenie veci“

Odvolateíia sa domnievajú, že stavebný úrad konal v prospech p. Satvára (Virtuálny 
správca budov), pretože neoficiálne poskytol informáciu o problémoch so stavebným 
konaním, na čo p. Sal vár stiahol žiadosť. V súvislosti s predmetným konaním odvolateíia 
poukazujú na skutočnosť, že bolo upustené od ústneho prerokovania s tým, že stavebný úrad 
je dobre oboznámený so situáciou týkajúcou sa predmetného BD.
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Po druhý krát požiadal Virtuálny správca budov o predmetné stavebné povolenie, 
evidované pod, č, 3Ú/8648/2017-Sf/124 dňa 26.04.2017, pričom opäť vlastníkov bytov 

/  vopred neinformoval. Primátor mesta nemal vedomosť o začatí nového stavebného konania 
; v tej istej veci, pričom vedúci stavebného úradu sa vyjadril, že Virtuálny správca budov

predložil stavebnému úradu nové hlasovanie o veci, a tak zahájil opätovné stavebné konanie. 
Zástupca primátora mesta Prešov poveril prešetrením celej veci právny odbor MsU, pričom 
vyvodený záver je, že Virtuálny správca budov nie je oprávnený žiadať o stavebné povolenie 
a na základe predmetného stanoviska bolo opätovne rozhodnuté, že konanie bude zastavené 
až do právoplatného rozhodnutia súdu. Podľa odvolateľov správca nebol oprávnený 
k vyhlasovaniu hlasovaní, ako ani k ďalším Činnostiam, ktoré je možné vykonať iba na 
základe projektovej dokumentácie, ktorá je explicitne ním samým uvádzaná ako cieľ 
hlasovania.na schôdzi 17,03.2016. Správca zároveň neupovedomil dodávateľa projektu, že 
zmluvu, ktorú s ním uzavrel nemôže naplniť a nechal ho na projekte ďalej pracovať. Nemal 
právo zaplatiť za projektovú dokumentáciu, ktorá mu bola dodaná 29.09,2016, teda po 
rozhodnutí krajského súdu dňa 03.08.2016. Ďalej podľa odvolateľov nemal právo na 
vytváranie výberovej komisie, výber dodávateľov a pod..

Odvolatelia uvádzajú, cit,; „Tvrdenie správcu, s ktorým sa stotožnil aj stavebný úrad, 
že mal právo na nové hlasovanie, pretože príslušné ustanovenie zäk. Č 182/1993 Z. z. to 
umožňuje, je  prejavom právneho nihilizmu, pretože zákon, samozrejme predpokladá, že 
o nové hlasovanie požiada ten, kto to nemá nakázané. Á správca mal vo veciach, ktoré holi 
predmetom hlasovaní, súdnym rozhodnutím zakázané toto právo uplatniť“

Na margo hlasovaní odvolatelia uvádzajú, že o schválenie vypracovania projektu 
(správcom vybranou firmou, bez výberového konania), ceny a jeho preplatenia dáva správca 
hlasovať v dobe, keď projekt už existuje a je vyplatený, Stavebný úrad sa nevysporiadal 
s uznesením Krajského súdu. Ďalej uvádzajú, c it; „Oď podania žiadosti 26.04.2017 do 
vydania rozhodnutia 11.09.2017 uplynulo 137 dní. Čo riešil stavebný úrad vtákom dlhom 
časovom intervale? V júni 2017 nám bolo oznámené, že konanie je  zastavené až do 
právoplatného rozhodnutia súdu a o tri mesiace na to, je  stavebné povolenie vydané! Kto 
zmenil rozhodnutie? Žiadame, aby nám stavebný úrad predložil právnu analýzu na základe 
ktorej vydal povolenie a žiadame zdôvodnenie neúmernej dĺžky konania“

Odvolatelia v odvolaní požadujú zistiť, ako stavebný úrad preveroval správnosť 
podkladov nutných pre vydanie stavebného povolenia, pretože správca uzatvoril zmluvu 
o dielo č, 16070 na vypracovanie PD vo vlastnom mene, rovnako faktúra bola vystavená na 
meno správcu. Pokiaľ ide o predloženie potvrdenia z Okresného súdu Prešov, že neeviduje 
konanie, v ktorom je ako odporca vedený Virtuálny správca budov, považujú odvolatelia za 
bezpredmetné, pretože hromadná žaloba vlastníkov BD z  13.04.2016 bola na výzvu súdu dňa
25.05.2016 upresnená a ako odporca je vedený Virtuálny správca budov.

Odvolatelia ďalej dávajú do pozorností nasledovné:
- neprimeraná výška odmeny pre správcu;
- prehnaná suma za dielo kalkulovaná na základe vlastnej úvahy;
- uznesenie Krajského súdu sa týka žalovaného, ktorým nie sú vlastníci BD, ale 

Virtuálny správca budov;
- na Virtuálneho správcu budov boli v súvislostí s obnovou BD podané viaceré trestné 

oznámenia aneboli zamietnuté. Podané boli na Generálnu prokuratúru SR a sú 
predmetom šetrenia kriminálnej polície, ktorej boli postúpené z Okresnej prokuratúry 
Prešov -  č. k. 1 Pn 1320/16/7707 a Krajskej prokuratúry Prešov -  č. k. 1 Kn 
406/16/7700-20.

V závere odvolania odvolatelia požadujú, aby stavebný úrad bezodkladne revokoval 
stavebné povolenie a vo veci rozhodol až po právoplatnom skončení súdneho konania 
ev. č. 24C/62/2016-32 na Okresnom súde Prešov.
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Prílohy odvolania tvoria:
- žiadosť o vyjadrenie podaná 02.02.2017;
- sťažnosť na reakciu SU -  nezákonnosť konania z 18.04.2017;
- žiadosť o vyjadrenie -  odpoveď SÚ zo dňa 20.03.2017;
- zápisnica zo schôdze vlastníkov BD konanej dňa 16.02.2017;
- zmluva o dielo č. 16070 -  projektová dokumentácia obnovy BD 05-06/2016;
- faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 12.10.2016 v sume 6240 

EUR + bankový výpis;
- doplnenie podania k 24C 62/2016-28;
- žiadosť o vyjadrenie -  odpoveď OS Prešov zo dňa 30.06.2017;
- reakcia na žiadosť o vyjadrenie -  odpoveď podaná na OS 12.07.2017;
- zápisnica zo schôdze vlastníkov BD zo dňa 01.10.2015;
- reakcia vlastníkov BD zo dňa 12.10.2015 na zápisnicu zo schôdze zo dňa 

01.10.2015;
- cena diela -  obnova BD;
- prepis rozhovoru spr. obnovy s JUDr. Murčinským;
- zloženie výberovej komisie.

Stavebný úrad v súlade s § 56 správneho poriadku upovedomil účastníkov konania 
o podanom odvolaní verejnou vyhláškou pod. č, SU/864S/2017-Sf/124 zo dňa 07.lf.2037 
a určil im lehotu 7 dní odo dňa doručenia tejto výzvy na vyjadrenie sa k jeho obsahu.

K odvolaniu sa vyjadril Virtuálny správca budov a uviedol, že podľa neho stavebné 
povolenie č. SÚ/8648/2017-SÍ7124 zo dňa U .09.2017 na obnovu bytového domu Námestie 1. 
mája 1-5 Prešov bolo vydané v súlade so zákonom. Virtuálny správca budov uvádza, že p, 

9 Í Í i R |Í | |R P | | |^ ^ v o  svojom odvolaní poukazujú na existenciu uznesenia Krajského súdu 
v Prešove č. k. 52 zo dna 03,08,2016, ktorým odvolací súd uložil povinnosť
Virtuálnemu správcovi budov, ako žalovanému, zdržať sa výkonu práv, vyplývajúcich 
z uznesení vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijatých na schôdzi vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov naul. 1. mája 1 -  5 Prešov dňa 17.03.2016. Virtuálny správca budov 
má za to, že vydaním stavebného povolenia č. SÚ/8648/2017-Sf/124 zo dňa U .09.2017 
nedošlo k porušeniu povinnosti uloženej neodkladným opatrením nariadeným Krajským 
súdom v Prešove.

Zároveň poukazuje na to, že dňa 17.03,2016 sa konala schôdza vlastníkov bytov, kde 
platnosť hlasovania bola napadnutá žalobou
a Okresný súd Prešov uznesením c. k, #É0ÉÍÍMÉMÉfczo dňa 19.10.2016 rozhodol 
o zastavení konania o žalobe troch Žalobcov proti žalovanému (Virtuálnemu správcovi 
budov), o ktorej koná Okresný súd Prešov pod sp.

Ďalej uvádza, že Krajský súd v Prešove uznesením č. k. dňa
03.08.2016 zmenil uznesenie Okresného súdu Prešov č. k. ~ 32 zo dňa
20.06.2016, ktorým bol návrh žalobcov na nariadenie predbežného opatrenia podaný na súd 
dňa 13,04.2016, doplnený dňa 25,05.2016 zamietnutý a uložil žalovanému (Virtuálnemu 
správcovi budov) povinnosť zdržať sa výkonu práv vyplývajúcich z uznesení vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov prijatých na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
na u l 1. mája 1-5 Prešov dňa 17.03.2016. Zároveň poukazuje na skutočnosť, že neodkladné 
opatrenie sa týka len povinnosti zdržať sa výkonu práv vyplývajúcich z uznesení vlastníkov 
bytov prijatých na schôdzi konanej dňa 17.03.2016, nie aj povinnosti zdržať sa výkonu práv 
vyplývajúcich z uznesení prijatých na ďalších schôdzach a že Okresný súd Prešov bude 
v rámci súdneho konania č. k. äri£1tiÍrifiÍM*ozhodovať len o platnosti, resp, neplatnosti 
hlasovania na schôdzi konanej dňa 17,03.2016, Podľa Virtuálneho správcu budov povinnosť
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zdržať sa výkonu práv, ktoré vyplývajú z uznesení, ktoré boli prijaté dňa 17.03.2016, 
nezahŕňa povinnosť zdržať sa dalších úkonov, ktoré správca následne vykonal a neznamená, 
že má byť nečinný. Virtuálny správca budov d'alej uvád2a, že ako správca predmetného 
bytového domu uskutočnil viacero schôdzí a hlasovaní, pričom výsledky predmetných 
hlasovaní neboli prehlasovanými vlastníkmi spochybnené, neboli napadnuté a prijaté 
rozhodnutia sú platné a záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome, Zároveň uvádza, že zákon č. 182/1993 Z. z. nevylučuje, aby sa opätovne 
rozhodovalo o tej istej veci. Predmetné hlasovanie podľa neho nebolo žiadnym vlastníkom 
napadnuté, žiaden prehlasovaný vlastník bytu. alebo nebytového priestoru sa neobráti! na súd 
ani sa nedomáhal dočasného pozastavenia účinností rozhodnutia vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov. Hlasovanie je teda podľa neho platné a záväzné pre všetkých 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Na základe uvedeného požaduje, aby odvolací 
orgán predmetné rozhodnutie stavebného úradu potvrdil a odvolanie 
ako odvolateľov zamietol.

Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad o odvolaní nerozhodol sám/ predložil ho spolu so 
spisovým materiálom a výsledkami doplneného konania odvolaciemu orgánu podľa § 57 ods, 
2 správneho poriadku listom Č. SÚ/8648/2017-S17124 zo dňa 06,12.2017.

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako príslušný odvolací orgán, preskúmal v súlade s § 59 ods, 1 správneho poriadku 
odvolaním napadnuté rozhodnutie a spisový materiál týkajúci sa veci v celom rozsahu, 
porovnal jeho výroková aj dôvodovú časť so všeobecne záväznými a v tejto veci 
aplikovateľnými právnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona 
a správneho poriadku a zistil nasledovné:

Spisový materiál obsahuje žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebnú 
úpravu „Prešov -  Obnova bytového domu Námestie 1. mája č. 1 - 5“, pare. č. KN -  C 5375, 
k. ú. Prešov zo dňa 26,04.2017, podanú vlastníkmi bytov na uí. Nám, 1. mája 1- 5 vzast. 
Virtuálny správca budov; vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné 
prostredie č. OU-PO-OSZP3-2017/005945-04 Zo dňa 31.03.2017; vyjadrenie Okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove č. ORíIZ-POl-1240-001/2016 zo dňa 
02.12,2016; Výpis z obchodného registra Virtuálneho správcu budov zo dňa 23.11.2016; 
výpis z katastra nehnuteľností okres Prešov, obec Prešov, katastrálne územie Prešov, LV 961S 
zo dňa 18.10.2016.

Obsahom spisového materiálu sú aj zápisnica a uznesenie z vykonania písomného 
hlasovania v bytovom dome na ul, Nám. 1. mája 1-5 (súp. č. 3719, p. č. 5375, katastrálne 
územie Prešov), konaného v dňoch 21. - 27. októbra 2016; Zápisnica zo schôdze vlastníkov 
bytov na ul. Nám. í, mája 1-5, Prešov zo dňa 17.03,2017; Záznam z písomného hlasovania 
a hlasovacia listina k hlasovaniu konanému v dňoch 23.03,2017 -  09.04.2017.

Virtuálny správca budov zároveň predložil potvrdenie Okresného súdu Prešov zn. ICp 
442/2017 zo dňa 17.05,2017, v ktorom okresný súd potvrdzuje, Že v Čase od 01.05.2016 do
16,05.2017 neeviduje žiadne konanie, kde by účastníkom konania ako odporca vystupoval 
Virtuálny správca budov.

Spisový materiál obsahuje aj uznesenie Krajského súdu v Prešove 
ktorým ukladá žalovanému (Virtuálny správca budov) povinnosť zdržať sa výkonu práv 
vyplývajúcich z uznesení vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijatých na schôdzi 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ul. 1. mája 1-5 Prešov dňa 17.03.2016. 
Neodkladné opatrenie bude trvať do právoplatného skončenia konania o veci samej,
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Mesto Prešov oznámením č. SU/8648/2017 -  S f/124 zo dňa 22.05.2017 oznámilo 
začatie stavebného konania pre stavbu „Obnova bytového domu Námestie Í . mája č. 1-5“ 
a súčasne nariadilo, v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona, ústne pojednávanie na deň
20.06.2017,

Spisový materiál ďalej obsahuje záznam o nazretí do spisu
ŕ124 zo dňa 25.05.2017; 2x zaznam o nazretí do 

J/8648/20I7-SÍ/124. bez uvedenia dátumu.
tátoveň dňa 30.05.2017 doručili mestu Prešov žiadosť 

o vyjadrenie salc potvrdeniu Okresného súdu Prešov,

Spis obsahuje aj zápisnicu z priebehu stavebného konania zo dňa 20.06.2017; výpis zo 
živnostenského registra zo dňa 23.06.2017. ktorý doložil Virtuálny správca budov: 
doplňujúce informácie k miestnemu zisťovaniu zo dňa 20.06.2017, ktoré boli písomne 
doplnené dňa 21.06.2017 Virtuálnym správcom budov a ktoré boli doručené stavebnému 
úradu dňa 23.06.2017; urgenciu o vydanie stavebného povolenia doručenú stavebnému úradu 
dňa 15.08,2017.

Stavebný úrad vydal dna 11.09.2017 stavebné povolenie č. SÚ/8648/2017 -  Sf/124, 
ktorým povolil zmenu dokončenej stavby „Obnova bytového domu Námestie 1, mája Č. í -5 
v Prešove*' s. č. 3719 na pozemku p. č, KN -  C 5375 katastrálne územie Prešov, pre 
stavebníka vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Námestí 1. mája č. 1-5 v Prešove.

K dôvodom odvolania a postupu stavebného úradu odvolací orgán uvádza:

Podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku, ak sa v konaní vyskytw otázka, o ktorej už 
právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správny orgán takým rozhodnutím viazaný; inak si 
správny orgán môže o takejto otázke urobiť úsudok alebo dá príslušnému orgánu podnet na 
začatie konania.

Podľa § 40 ods. 2 správneho poriadku, správny orgán si nemôže Ako o predbežnej 
otázke urobiť úsudok o tom, Či a kto spáchal trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt.. 
alebo o osobnom stave fyzickej osoby, alebo o existencii právnickej osoby, ak patrí o tom 
rozhodovať súdu.

Podľa § 43 ods, í písm. a) správneho poriadku, správny orgán môže pred skončením 
konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpečenie jeho účelu uložiť účastníkom, aby 
niečo vykonali, niečoho sa zdržali alebo niečo strpeli.

Podľa uznesenia Krajského súdu v Prešove č. 2Co/129/2016-52 zo dňa 09.08.2016 má 
Virtuálny správca budov povinnosť zdržať sa výkonu práv vyplývajúcich z uznesení 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijatých na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov na ul. 1. mája 1 -  5, Prešov, zo dňa 17.03.2016.

V uvedenom prípade konanie vo vecí samej nebolo do dnešného dňa právoplatne 
ukončené. Virtuálny správca budov tak^rešgejgjgggyjeodkladné-opatrenie ^
súdom v Prešove, keď v dňoch 21.1 í)^DlT - 27.Tď206;-vykonal nové písomné hlasovanie 
v tej istej veci, v ktorom okrem iného bolo odsúhlasené podanie žiadosífe-o vydanie«
stavebného povolenia^

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia, v tejto veci ^ o právnenou '
L^z dôvodu, že schválenie splnomocnenia pre V iilnámen^spnrvcc^^

’schválené na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov dňa 17.03.2016, pričom práve
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pre uznesenia prijaté na tejto schôdzí konanej dňa 17.03.2016, bola Virtuálnemu správcovi 
budov uložená povinnosť zdržať sa výkonu všetkých práv.

Z uvedeného vyplýva, že Virtuálny správca budov do dnešného dňa nemá platné 
splnomocnenie na podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a pristúpil k realizácii 
úloh schválených na namietanej schôdzi, pričom k ich uskutočneniu nebol právne 
legitimovaný.

Podľa § 14 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z, o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov, Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodli o veci, nové 
rozhodnutie o tej istej veci nahrádza predchádzajúce rozhodnutie. Pri hlasovaní o tej istej 
veci do jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov 
všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, okrem hlasovania o veci, pri ktorej 
sa vyžaduje dvojtretinová väčšina. Ak sa o veci rozhodovalo dvojtretinovou väčšinou hlasov 
všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, pri hlasovaní do jedného roka od 
platného hlasovania o tej istej veci sa vyžaduje súhlas štvorpätinovej väčšiny hlasov všetkých 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Virtuálny správca budov je oprávnený na uskutočnenie nového hlasovania vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov. Avšak aj keď majú vlastníci bytov a nebytových priestorov 
uskutočnené nové hlasovanie, neznamená to, že Virtuálny správca budov s ním môže 
nakladať, keď mu bola súdom stanovená povinnosť zdržať sa výkonu všetkých práv.

Z uvedeného vyplýva, že novým hlasovaním nie je možné nahrádzať rozhodnutie súdu 
o predbežnej otázke a žiadosť o stavebné povolenie musí podať osoba na to oprávnená 
v súlade s § 58 stavebného zákona.

Stavebný úrad sa musí vecou opätovne zaoberať, zistiť presne a úplne skutkový stav 
veci a vydať rozhodnutie, ktoré bude v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi právnymi 
predpismi.

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie Štátnej stavebnej j
správy, zistil v napadnutom rozhodnutí a v konaní ktoré mu predchádzalo^t^^n^c^ tk v ^  pre j
ktoré m  rozhodnut k u jovažu i e za nesprávne, oreto ie potrebné ho zrušiť ^ J e c ’vráBP'na nove ws*t

 '  — -

Vychádzajúc z takto zisteného stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené 
vo výrokovej Časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :
Toto rozhodnutie je  v zmysle § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

k o n e č n é  an i e j e  možné proti nemu podať odvolanie, Rozhodnutie nie je preskúmateľné 
súdom.
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Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po 
dobu 15 (iní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, 
zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Prešov „Úradná tabuľa“, na 
úradnej tabuli mesta Prešov a na webovom sídle mesta Prešov, ak ho mä zriadené.

X
X

Na vedomie:
01. Virtuálny správca budov s. r. o., Jarková 3 1, 080 01 Prešov
02. STAVOPROJEKT s. r. o., Jarková 3 í , 080 01 Prešov
03. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnička 1, 080 01 
Prešov
04. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov
05. MsÚ Prešov, odbor hlavného architekta mesta, Hlavná 73, 080 01 Prešov
06. MsÚ Prešov, stavehný úrad, Jarková 24,080 01 Prešov

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru 
výstavby a bytovej politiky č. OU-PO-OVBP2-2017/048403/0129692/ŠSS-DM zo dňa
28.12.2017

Vyvesené dňa; . . ' Ť r . . i d ; . . ' . .  f Zvesené dňa;
Okresný úrad 

. 'Nsiavby 2 toytov«i pavHK? 
fíkn^íie tT.ieru 3 

T! TiPťôšcv

odtlačok pečiatky odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby a podpis oprávnenej osoby
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