
OBEC Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo 

 
Č. j. 679/2019                              v Hamuliakove, dátum 24.06.2019 

 

 

 

 

OZNÁMENIE 
 

o začatí konania o vydanie predbežného opatrenia na ochranu proti zrejmému zásahu do 

pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka. 

 

 

Obec Hamuliakovo ako vecne a miestne príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 1 v spojení s §7 a 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v spojení s úst. § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Zákon o obecnom zriadení) (ďalej len „správny orgán“) na 

základe doručeného návrhu navrhovateľa: Jozef Kováčik, Poľná 2001, 900 43 Hamuliakovo (ďalej len 

„Navrhovateľ“) na vydanie predbežného opatrenia na ochranu proti zrejmému zásahu do pokojného stavu 

v zmysle § 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (Občiansky zákonník) zo dňa 18.06.2019, 

vedený správnym orgánom pod zn. 663/2019 proti odporcovi: Oliver Gardon, Rovniankova 1066/12, 851 

02 Bratislava  (ďalej len „Odporca“) (ďalej len „Návrh) podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku   

 

o z n a m u j e  z a č a t i e  k o n a n i a  

 

vo veci zabezpečenia predbežnej ochrany proti zrejmému zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 

Občianskeho zákonníka.  

 

Dňa 18.06.2019 bol doručený obci Hamuliakovo Návrh, ktorý odôvodnil Navrhovateľ tým, že od roku 

1991 až do roku 2017 v ochrannom pásme kanála pri starej hrádzi bola „vytvorená“ všetkými majiteľmi 

pozemkov (dohodou) „cesta“ ako jediný prístup pre záchranné zložky a nákladné vozidlá. „Cestu“ užívali 

všetci majitelia pozemkov v dobrej viere, že aj nový majitelia budú dohodu dodržiavať. Pán Gardon 

(Odporca) narušil pokojný stav v prístupe k dotknutým pozemkom a nehnuteľnostiam tým, že položil 

veľké betónové bloky na „cestu“, čo je zrejmý zásah do pokojného stavu. Nehnuteľnosti Poľná ulica 36/4, 

36/3, 36/9, 36/8, 36/12, 36/33, 1030/63, 1030/78, 50/2, 56, 54, 1024/95, 51, 16/1, 14, 13, 3/3. 

 

V súlade s úst. § 21 ods. 1, 2 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to 

vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. 

Na ústne pojednávanie správny orgán prizve všetkých účastníkov konania a požiada ich, aby pri ústnom 

pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námety. Osobitné zákony ustanovia, v ktorých prípadoch sa na 

neskôr uplatnené pripomienky a námietky neprihliada; na túto skutočnosť musia byť účastníci konania 

výslovne upozornení. 

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku      

 

n a r i a ď u j e  

 

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 

 

11.07.2019 o 14:00 hod 

 

 

so stretnutím účastníkov konania podľa rozdeľovníka. 

 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním 

rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri 

ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.   

 
Podľa § 17 ods. 1 a 3 správneho poriadku sa účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a 

opatrovníci môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na 



 

 

 

zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom 

vyhláseným do zápisnice. Správny orgán môže v nepochybných prípadoch od preukazu plnomocenstvom 

upustiť. 

   

 

 

 

 

 

 

             Obec Hamuliakovo 

       Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce 

 

 

Doručí sa:  

účastníci konania 

 

Navrhovateľ:  

Jozef Kováčik, Poľná 2001, 900 43 Hamuliakovo 

 

Známi účastníci:  

Ing. Ján Mazák, Poľná 2014/25, 900 43 Hamuliakovo 

Ing. Zuzana Ballaschová, Poľná 2008, 900 43 Hamuliakovo 

Peter Blcha, Poľná 2003, 900 43 Hamuliakovo 

Mgr. Branislav Ramacsay, Silvánska 12,841 04 Bratislava 

JUDr. Miloš Kaan, JUDr. Mária Kaanová, Palmová 115/17, 851 10 Bratislava 

JUDr. Róbert Kováčik, Toplianska 8, Bratislava 

Ing. Gabriela Čermáková, Stavbárska 4, 821 07 Bratislava 

Aladár Horváth, Školská 2, 931 01 Šamorín 

Cecília Nagyová, 900 43 Hamuliakovo č. 213 

Margita Kramárová, 900 43 Hamuliakovo č. 54 

Blažej Kántor, Mezi domy 370/8, Praha 4 ČR 

Petráš Daniel, Bajzová 234/12, 821 08 Bratislava 

Ladislav Struhár, Bernoláková 54, 920 01 Hlohovec 

Ing. Marián Struhár, Odborárske námestie. 1, Bratislava 

Ing. Ivan Sýkora, Švantnerová 1853/11, 841 02 Bratislava 

Euglobs s.r.o., Hrubá Borša č. 139, 925 23 Hrubá Borša 

Mária Szabóová, Pri Vinohradoch 269/1, 831 06 Bratislava 

 

Odporca: 

Oliver Gardon, Rovniankova 1066/12, 851 02 Bratislava 

 

 

 


