
MIESTNY ÚRAD 
MliliTliltr.iJ ~NITI 

!SLAVA - STARB M.Ei , , 
~o O 3 -11- 2016 ESNY URAD BRATISLAVA 
1----,,-.,--:-:--i= -:----"'-''u bor výstav by a by to vej po Ii tiky 
~~~L..!....:.~:.....µ::.=:..------1 Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

č. OU-BA-OVBP2-2016/94375/KV J Bratislava, 28. október 2016 

ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný správny orgán 
podľa ustanovenia § 4 písm. b) Zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení Zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku-(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
v znení Zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 180/2013 Z. z. o organizáci i miestnej štátnej spJ:·ávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa ustanovenia § 11 8 stavebného zákona, ako 
správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 58 Zákona č . 7 111 967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, rozhodujúc o proteste prokurátorky Okresnej 
prokuratúry Bratislava I č. Pd 65/16/1 101-8 zo dňa 19. 8. 2016, podanému proti právoplatnému 
rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. j. 7043/28315/2015/STA/Vas/A- l l zo 
dňa 1. 7. 20 15, podľa ustanovenia § 69 ods. 2 správneho poriadku, ako aj príslušných 
ustanovení stavebného zákona 

vyhovuje protestu prokurátorky 

Okresnej prokuratúry Bratislava l č. Pd 65/16/ 11 O1-8 zo dňa 19. 8. 2016 a uvedeným protestom 
napadnuté rozhodnutie stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č . j. 
7043/283 15/20 15/STA/Vas/A- ll zo dňa 1. 7. 2015 včasti protestom prokurátorky 
napadnutého rozhodnutia nahrádza týmto rozhodnutím: 

Protestom prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava 1 č. Pd 65/16/1101-8 zo diía 19. 
8. 2016 napadnuté rozhodnutie stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
č. j. 7043/28315/2015/STANas/A-11 zo d11a 1. 7. 2015 mení časť protestom napadnutého 
rozhodnutia č. 7043/28315/2015/STA/Vas/A-11 zo dňa 1. 7. 2015, a to nasledovne: 

• vo výrokovej časti - Pre odstránenie jestvujúcich stavieb, umiestnenie a uskutočnenie 
novostavby sa určujú tieto podmienky, bod 11. pôvodné znenie: „Objekt RD j e 
dopravne napojený na verejnú miestnu komunikáciu - ul. Hummelova cez existujúci 
vjazd. Rodinný dom bude mať dve vstupné brány, j edna priamo z Hummelovej ulice, 
druhá z bočnej slepej ulice.", mení na nové znenie: „Objekt RD je dopravne napojený 
na verejnú miestnu komunikáciu - ul. Hummelova cez existujúci vjazd. Rodinný dom 
bude mať j ednu vstupnú bránu priamo z 1-/ummelovej ulice.". 

T oto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia stavebného úradu Staré Mesto 
č. j. 7043/28315/2015/ST ANas/A-11 zo dňa 1. 7. 2015. 



Odôvodnenie 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad protestom 
napadnutým rozhodnutím č. j. 7043/283 15/2015/STA/Vas/A-ll zo dňa 1. 7. 2015 podľa 
ustanovenia § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona povolila odstránenie stavby „Rodinný dom 
s garážou a hospodárska budova pri rodinnom dome, Hummelova ul. 2, Bratislava", na 
pozemkoch pare. č. 1401 , 1402, 1614/6, k. ú. Staré Mesto , ktorej vlastníkom je Ladislav 
Bašternák, Nám. Slobody 13, 8 11 06 Bratislava, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej 
v novembri 2014 spoločnosťou ateliér 1, Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, Ing. arch. 
Ľubomírom Hurajtom, autorizovaný architekt, a súčasne podľa ustanovenia § 39a a § 66 
stavebného zákona povolil v spojenom územnom a stavebnom konaní novostavbu „Rodinný 
dom „Vila STONELINE" na ul. Hummelova 2, Bratislava", na pozemkoch pare. č . 1400/ 1, 
1400/2, 1401 , 1402, 1614/6, k. ú. Staré Mestq,_ s vybudovaním nových areálových prípojok 
inžinierskych sietí (voda a kanalizácia - pôvodná trasa + premiestnenie fakturačného 
vodomeru, plyn - zdemontovanie a prekládka, NN - rekonštrukcia) s napojením do verejnej 
komunikácie pare. č. 1399 a 1614/3, k. ú. Staré Mesto, podľa projektovej dokumentácie 
z 11/2014 spoločnosťou ateliérl, Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, Ing. arch. Ľubomírom 
Hurajtom, autorizovaný architekt, pre stavebníka Ladislava Bašternáka, Nám. Slobody 13, 811 
06 Bratislava. Ide o stavbu v objektovej skladbe: SO 01 - Rodinný dom, SO 02 - Prípojka NN, 
SO 03 - Prípojka kanalizácie, SO 04 - Prípojka plynu, SO 05 - Prípojka vody. Stavebný úrad 
súčasne stanovil podmienky pre odstránenie stavby, umiestnenie a uskutočnenie novostavby. 

D11a 19. 8. 2015 podala prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava I na stavebný 
úrad protest č . Pd 65/1'6/l 1O1 -8, ktorým žiada napadnuté rozhodnutie stavebného úradu 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. j . 7043/283 15/20 15/STA/Vas/ A-11 zo dňa 1. 7. 2015 
zrušiť, ako nezákonné. 

V podanom proteste prokurátorka poukazuje na to, že stavebný úrad v rozhodnutí č. j. 
7043/283 15/2015/ST A/V as/ A- 11 zo dňa 1. 7. 2015 v záväzných podmienkach pre odstránenie 
jestvujúcich stavieb, umiestnenie a uskutočnenie novostavby v bode 11. uviedol, že „Objekt 
rodinného domu j e dopravne napojený na verejnú miestnu komunikáciu - ul. Hummelova cez 
existujúci vj azd. Rodinný dom bude mať dve vstupné brány, jedna priamo z Hummelovej ulice, 
druhá z bočnej slepej uli ce.". Prokurátorka uvádza, že z predloženej proj ektovej dokumentácie 
vyplýva, že druhá vstupná brána bude mať vstup z pozemku pare. č. 1389/1 , k. ú. Staré Mesto, 
ktorá je podľa výpisu z L V č. 5031 vo vlastníctve v lastníkov bytov a nebytových priestorov 
bytového domu č . 101 737, 101 738, 101 739, 101740 na ul. Mudroňova v Bratislave, 
a predmetný pozemok nie je slepou ulicou, ako to stavebný úrad uviedol v záväzných 
podmienkach, ale spoločným dvorom. Má za to, že za situácie kedy stavebník pri vchádzaní 
a vychádzaní zo vstupnej brány zasahuje do vlastníckeho práva vlastníkov pozemku pare. č. 

1389/1 je potrebné, aby v konaní o vydaní stavebného povolenia bolo preukázané, že právne 
vzťahy medzi stavebníkom a vlastníkmi pozemku pare. č. 1389/1, k. ú. Staré Mesto sú 
usporiadané. K danému prokurátorka uvádza, že z predloženého spisového materiálu 
nevyplýva, že by stavebník v konaní predložil súhlas (resp. zmluvu o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena spočívajúceho v prejazde cez predmetnú parcelu) vlastníkov 
pozemku pare. č . 1389/1, k. ú. Staré Mesto s prejazdom cez ich pozemok zapísaný na LV č. 
503 1, z ktorého by bolo zrejmé, že v prípade využívania tohto pozemku nepôjde o svojvoľné 
konanie stavebníka a rovnako z predloženého spisového materiálu nevyplýva, že by stavebný 
úrad vôľu vlastníkov pozemku s plánovaným vjazdom skúmal. Prokurátorka v podanom 
proteste uvádza, že takti ež nemôže súhlasiť s argumentáciou stavebného í1rnciu vo yzfälrn 
k neexistencii súhlasu vlastníkov s prejazdom cez pozemok pare. č. 138911, k. ú. Staré Mesto, 
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ktorú stavebný úrad vyslovil vo svojej odpovedi na žiadosť č. 1027/3672/2016/ST A/V as zo dňa 
25. ]. 20] 6, v ktorej konštatoval, že v prípade nesúhlasu s prejazdom cez pozemok pare. č. 
1389/1 možno uvažovať o uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena, prípadne o vydržaní 
práva spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu. K danému prokurátorka uvádza, že 
existenciou zmluvy o zriadení vecného bremena vo vzťahu k pozemku pare. č. 1389/1, k. ú. 
Staré Mesto medzi vlastníkmi tejto parcely a stavebníkom a jej predložením v stavebnom 
konaní sa mal stavebný úrad zaoberať pred vydaním rozhodnutia, a taktiež uvádza, že o práve 
prechodu a prejazdu, na ktoré sa stavebný úrad vo svojej odpovedi odvoláva, j e oprávnený 
rozhodnúť len súd, pričom je potrebné zdôrazniť, že predpokladom dobromyseľnosti potrebnej 
pre vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu - práva prechodu a prejazdu cez cudzí 
pozemok j e presvedčenie osoby, ktorá cez pozemok prechádza, že tým pre seba ako vlastníka 
susediaceho pozemku toto právo zodpovedajúce vecnému bremenu vykonáva právom 
(oprávnene drží). Na základe uvedených skutočností je prokurátorka toho názoru, že stavebný 
úrad v predmetnej veci nedostatočne zistil skutkový stav veci, a vydaným stavebným 
povolením neoprávnene zasiahol do práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR a čl. 
11 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, ako aj práva pokoj ne užívať majetok podľa č l. 1 
Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V tej to 
súvislosti poukazuje aj na rozhodnutie NS SR sp. zn. 6Sžp 37/20 12 zo d11.a 19. 6. 2013. 

Vzhľadom na uvedené pochybenia stavebného úradu, ktorých sa dopustil v predmetnom 
konaní, a ktoré spôsobujú nezákonnosť rozhodnutia stavebného úradu, je potrebné protestom 
napadnuté rozhodnutie č. j. 7043/283 15/2015/STA/Vas/A-l l zo dňa 1. 7. 2015 zruši ť, ako 
nezákonné. 

Prvostupňový správny orgán po doručení protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry 
Bratislava I č. Pd 6511611101-8 zo dňa 19. 8. 20 16 podanému protestu nevyhovel, a spolu so 
súvisiacim spisovým materiálom ho postúpil listom č. 1027/43200/2016/STA/Vas zo dňa 23. 9. 
2016 na rozhodnutie Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, ktorý 
bol tunaj šiemu úradu doručený dňa 28. 9. 2016. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný správny orgán 
preskúmal návrh a dôvody podaného protestu, ako aj napadnuté rozhodnutie o povolení 
odstránenia stavby a povolení stavby, spolu s predloženým spisovým materiálom, porovnal 
výrokovú časť aj odôvodnenie napadnutého rozhodnutia s príslušnými hmotnoprávnymi 
a procesnoprávnymi právnymi predpismi , predovšetkým so stavebným zákonom, zákonom 
o správnom konaní a zákonom o prokuratúre a dospel k záveru, že návrhu na zrušenie 
napadnutého rozhodnutia podaného protestu je potrebné ·v časti týkajúcej sa podaného protestu 
vyhovieť. 

Podľa ustanovenia § 69 ods. l správneho poriadku ak sa protest prokurátora podal na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, môže tento orgán sám svoje rozhodnutie, proti 
ktorému protest smeruje, zrušiť alebo nahradiť rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu. 

Podľa ustanovenia § 69 ods. 2 správneho poriadku ak takto správny orgán plne 
nevyhovie profesiu sám, je povinný predložiť ho spolu so spisovým materiálom v lehote určenej v 
proteste, a ak lehota nie je určená, do 30 dní na rozhodnutie nadriadenému správnemu orgánu 
najbližšie vyššieho stupňa (§ 58); ak ide o ústredný orgán štátnej správy, predloží protest 
svojmu vedúcemu, ktorý rozhodne na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie (§ 61 
ods. 2). 
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Konanie o proteste prokurátora je osobitné konanie, v ktorom sa rozhoduje, či bol 
rozhodnutím správneho orgánu porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. 
Protest prokurátora je prostriedkom dozoru , ktorým možno vyvo l ať preskúmanie rozhodnutia 
správneho orgánu, ale nie priamo jeho zmenu alebo zrušenie. O proteste prokurátora tak 
rozhoduje opäť správny orgán. Správny orgán, ktorý rozhodnutie vyda l, má dve možnosti - buď 
protestu prokurátora plne vyhovie alebo mu nevyhovie, respektíve mu vyhovie len čiastočne. 
Posúdenie otázky, či správny orgán úplne vyhovel protestu je dané rozsahom návrhov 
prokurátora, o ktorých musí správny orgán rozhodnúť. Ak správny orgán sám protestu 
prokurátora nevyhovie alebo mu vyhovie iba čiastočne, je povinný ho predložiť spolu so 
spisovým materiálom na rozhodnutie svojmu bezprostredne nadriadenému orgánu. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky k dôvodom podaného 
protestu konštatuje nasledovné: 

Dňa 20. 5. 20 15 bola stavebnému úradu doručená žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia v zlúčenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Rodinný dom „Vila 
STONELINE", Hummelova ul. 2, 811 06 Bratislava", na pozemkoch pare. č. 1400/ 1, 2, 1401, 
1402, 1614/6, k. ú. Staré Mesto, ktorej stavebníkom je Ladislav Bašternák, Nám. Slobody 13, 
811 06 Bratislava. Súčasťou podanej žiadosti boli potrebné doklady, ako aj projektová 
dokumentácia. 

Di'ía 27. 5. 2015 stavebný úrad listom č. 7043/23309/2015/STA/Vas oznámil verejnou 
vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného 
a stavebného konania na stavbu „Rodinný dom „Vila STONELINE", na Ul. Hummelova 2, 
Bratislava" a súčasne oznámil začatie konania o odstránení stavby „Rodinný dom a garáže, 
Hummelova 2, Bratislava", stanovil termín ústneho prej ednania spojeného s miestnym 
zisťovaním , účastníkov konania poučil o možnosti uplatnenia námietok a pripomienok 
k oznámenému začatiu konania, ako aj o následkoch ich neuplatnenia. 

Dňa 3. 6. 2015 stavebný úrad li stom č. 7043/24370/201 5/STA/Vas oznámil verejnou 
vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, že vo veci spojeného územného 
a stavebného konania na stavbu „Rodinný dom „Vila STONELINE", na Ul. Hummelova 2, 
Bratislava" vo veci konania o odstránení stavby „Rodi1mý dom a garáže, Hummelova 2, 
Bratislava" n~stali nové skutočnosti spočívajúce v tom, že stavebník upustil od real izácie novej 
NN prípojky a bude sa povoľovať rekonštrukcia pôvodnej NN prípoj ky, a teda projektová 
dokumentácia bola doplnená, ako aj bolo doplnené vyjadrenie Západoslovenskej d i stribučnej, 
a.s., a na základe tejto skutočnosti stavebný úrad poskytol účastníkom konania možnosť 
nahliadnuť do spisového materiálu, prípadne vzniesť námietky v lehote 7 pracovných dní odo 
di'ía doručeni a oznámenia. 

Dňa 25 . 6. 201 5 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, 
z ktorého stavebný úrad spísal protokol, v ktorom je k danej veci uvedené nasledovné: 

Ide o búracie práce jestvujúceho RD s príslušenstvom (garáž a hospodárska budova) 
a výstavbu nového samostatne stojaceho RD. Bude mať!. P P + 2 NP + ustúpené podlažie. Na 
1. FP je garáž a technické priestory RD, garáž j e prepojená cez terasu so záhradou. Na 1. NP 
j e umiestnená nočná časť RD (4x izba +príslušenstvo), na 2. NP s hlavným vstupom je denná 
časť (kuchyňa, jedáleň, obývacia izba, hosťovská izba + príslušenstvo), 3. NP je bazén + 
wellness + terasa. Centrálnym prvkom je átrium s výťahom. RD je zastrešený plochou strechou 
s max. vf;škou aliky + 9,8 m. Rozvody !S sú vedené v jestvujúcej verejnej komunikckii, prip9jky 
vody, kanalizácie, plynu a NN budú rekonštruované v pôvodnej trase. Statická doprava je 
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riešená na vlastnom pozemku. Prístup je jestvujúci - z Hummelovej a autom z bočnej slepej 
napojen)Í na Hummelovú. Vykurovanie - 3 ks plynový kotol BAXI a 1 ks la-b. So stavbou sa 
začne po nadobudnutí P P SP. Dodávateľom je spoločnosť HESIT Námietky účastníkov 

konania neboli vznesené. 

Oií.a 1. 7. 20 15 stavebný úrad vydal protestom napadnuté rozhodnutie č. j. 
7043/28315/201 5/STA/Vas/A-ll , ktorým podľa ustanovenia§ 88 ods. 3 a§ 90 stavebného 
zákona povolil odstránenie stavby „Rodinný dom s garážou a hospodárska budova pri 
rodilU1om dome, Hummelova ul. 2, Brati slava", na pozemkoch pare. č . 1401, 1402, 161 4/6, k. 
ú. Staré Mesto, vlastníkovi Ladislavovi Bašternákovi, Nám. Slobody 13, 811 06 Bratislava, 
a súčasne podľa ustanovenia § 39a a § 66 stavebného zákona povolil v spojenom íi~emnom 
a stavebnom konaní novostavbu „Rodinný dom „Vila STONELINE", na ul. Hummelova 2, 
Bratislava", na pozemkoch pare. č. 1400/1, 2, 1401 , 1402, 1614/6, k. ú. Staré Mesto, pre 
stavebníka Ladislava Bašternáka, Nám. Slobody 13, 811 06 Bratislava. Predmetné rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dií.a 20. 8. 20 15. 

Podľa ustanovenia § 54 stavebného zákona stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na 
nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia 
stavebnému úradu. 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 1 stavebného zákona stavebné povolenie sa vyžaduje, 
pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, 
pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas 
trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe 
a pri stavebných úpravách. 

Podľa ustanovenia § 58 ods. 1 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie spolu 
s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník 
stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby 
a predpokladaný čas j ej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby. 

Podľa ustanovenia § 58 ods. 2 stavebného zákona stavebník musí preukázal'. že je 
vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa§ 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré 
ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal 
v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene. 

Podľa ustanovenia § 6 1 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie 
stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky 
môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky 
a námietky, ktoré boli alebo mohli bvť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní 
územného plánu zóny, sa neprihliada. 

Podľa ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zist'ovania, prípadne aj 
od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustil'. ak sú mu dobre známe pomery 
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby. 

Podľa ustanovenia § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom 
začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dni pred konaním miestneho zisťovania, 
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pripadne ústneho konania. Ak stavebný úrad upusti od ústneho konania, urči, dokedy môžu 
účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. 

Podľa ustanovenia § 62 ods. 1 stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úrad 
preskúma najmä, a) či dokumentácia spÍňa zastavovacie podmienky určené územným plánom 
zóny alebo podmienky územného rozhodnutia, b) či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce sa 
verejných zái~jmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, 
a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom 
a osobitnými predpismi, c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je 
zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného 
na riadne užívanie, d) či bude .stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie 
stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie 
uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kval(fikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby 
bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 
pätnástich dní po skončení výberového konania. 

Podľa ustanovenia § 66 ods. 1 stavebného zákona v stavebnom povolení urči stavebný 
úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov 
konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záiljmov spoločnosti 
pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu, pripadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie 
požiadaviek určených dotknutými orgánmi štátnej správy, predovšetkým vylúčenie alebo 
obmedzenie negatívnych účinkov stavby ajej užívania na životné prostredie. 

_ Podľa ustanovenia § 66 ods. 2 stavebného zákona záväznými podmienkami 
uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí a) umiestnenie stavby na pozemku 
v prípadoch .spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním, b) ochrana 
verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia, c) dodržanie príslušných 
technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu 
a orientácie, d) lehotu na dokončenie stavby, e) plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných 
stanoviskách podľa § 140b dotknutými orgánmi štátnej správy, ak nie sú určené správnymi 
rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného 
technického vybavenia na napojenie na tieto siete, .IJ stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, 
ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou, g) použitie vhodných stavebných výrobkov, h) 
povinnosť oznámiť začatie stavby. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky má po preskúmaní 
predloženého spisového materiálu za to, že dôvodom podaného protestu prokurátorky je v časti 
týkajúcej sa podaného protestu potrebné vyhovieť. 

Z obsahu predloženého spisového materiálu vyplýva, že stavebnému úradu bola 
doručená žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom „Vila 
STONELINE", Hummelova ulica", na pozemkoch pare. č. 1400/1 , 2, 1401 , 1402, 1614/6, k. ú. 
Staré Mesto, ktorej stavebníkom je p. Ladislav Bašternák, Námestie slobody 13, 81 1 06 
Bratislava, pričom súčasťou podanej žiadosti boli potrebné doklady spolu s projektovou 
dokumentáciou. Ide o stavbu samostatne stojaceho rodinného domu s j ednou bytovou 
jednotkou, ktorá ma jedno podzemné, dve nadzemné podlažia ajedno ustúpené podlažie. 
Stavebný úrad na základe podanej žiadosti oznámil verejnou vyhláškou všetkým účastníkom 
konania a dotknutým orgánom začatie konania o odstránení stavby „Rodi1mý dom s garážou 
a hospodárska budova pri rodinnom dome, Hummelova ul. 2, Bratislava", na pozemkoch pare. 
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č. 1401 , J 402, 1614/6, k. ú. Staré Mesto, a sucasne oznámil začatie spojeného územného 
a 5tavebného konania na stavbu „Rodinný dom „Vila STONELINE", na ul. Hummelova 2, 
Bratislava", na pozemkoch pare. č. 1400/1, 2, 140 1, 1402, 1614/6, k. ú. Staré Mesto, 
s vybudovaním nových areálových prípojok inžinierskych sietí (voda a kanalizácia - pôvodná 
trasa + premiestnenie fakturačného vodomeru, plyn - zdemontovanie a prekládka, NN - nová, 
káblová) s napojením do verejnej komunikácie na pozemku pare. č. 1399 a 1614/3, k. ú. Staré 
Mesto, stanovil termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, pričom 
účastníkov konania poučil o možnosti up latnenia námietok a pripomienok k oznámenému 
začatiu konania, ako aj o následkoch ich neuplatnenia. Pred uskutočnením ústneho 
pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou 
všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom nové skutočnosti týkaj úce sa spojeného 
územného a stavebného konania a konania o odstránení stavby, ktoré spočívali v upustení od 
realizácie novej NN prípojky a predmetom konania bude povolenie rekonštrukcie pôvodnej NN 
prípojky, pričom účastníkov konania poučil o možnosti nahliadnutia do spisového materiálu, 
ako aj o možnosti vzniesť námietky v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia. Následne sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, 

z ktorého stavebný úrad spísal protokol, a po jeho uskutočnení vydal protestom prokurátorky 
napadnuté rozhodnutie. Stavebnému úradu bolo po nadobudnutí právoplatnosti napadnutého 
rozhodnutia doručené oznámenie stavebníka o začatí stavby, pričom súčasným stavebníkom 
predmetnej sta.vby je spo ločnosť BALAX s.r.o., Tupého 25/ A, 831 O 1 Bratislava, IČO: 
35 879 564, ktorý je právnym nástupcom stavebníka spoločnost i L TB RENT, s.r.o. , Nám. 
Slobody 13, 811 06 Bratislava, ktorá bola právnym nástupcom stavebníka Ladislava 
Bašternáka. 

Dôvodom podaného protestu prokurátorky je, že stavebník v konaní o vydaní 
stavebného povolenia na predmetnú stavbu nepredložil súhlas (resp. zmluvu o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena spočívajúceho v prejazde) k pozemku pare. č. 138911 , k. ú. Staré 
Mesto s prejazdom cez pozemok pare. č. 1389/ 1, k. ú. Staré Mesto, ktorý je vo vlastníctve 
vlastníkov uvedených na L V č. 5031, t. j . stavebný úrad v konaní nedostatočným spôsobom 
zistil skutkový stav veci, a to vo väzbe na preukázanie vlastníckych alebo iných práv 
k pozemku, ktoré sa týkajú prejazdu, resp. prechodu cez pozemok k povolenej vstupnej bráne 
súvisiacej s povolenou stavbou. V danom prípade je potrebné uviesť, že stavebník preukázal 
v predmetnom konaní vlastnícke alebo iné práva k pozemkom dotknutých povoľovanou 
stavbou, avšak stavebný úrad opomenul v predmetnom konaní vyzvať stavebníka na 
preukázanie vlastníckeho alebo iného práva k pozemku pare. č . 1389/1, k. ú. Staré Mesto, ktoré 
síce nebude predmetnou stavbou dotknuté, ale predmetný pozemok má stavebníkovi slúžiť, ako 
jedna zo vstupných brán k predmetnej stavbe, t. j. stavebník mal v zmysle vydaného 
stavebného povolenia predmetný pozemok využívať na prejazd a prechod k predmetnej stavbe. 
Okresný úrad Brati slava, odbor výstavby a bytovej politiky k danému uvádza, že stavebný úrad 
síce pochybil v tom, že v predmetnom konaní nedostatočne preskúmal danú vec, t. j . že 
predmetný vjazd - druhá vstupná brána sa bude týkať prejazdu cez pozemok, ku ktorému 
stavebník nepreukázal vlastnícke alebo iné právo, avšak tunaj ší úrad odstránil uvedené 
pochybenie nahradením uvedenej skutočnosti vo výrokovej časti protestom napadnutého 
rozhodnutia tak, že stavebník bude mať len 1 vstupnú bránu cez existujúci vjazd z Hummelovej 
ulice. Z uvedeného dôvodu Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky vyhovel 
podanému protestu prokurátorky v časti týkajúcej sa podaného protestu, t. j. nepreukázania 
vlastníckeho alebo iného práva k pozemku dotknutého vjazdom cez druhú vstupnú bránu 
k predmetnej stavbe, ktorá bola povolená z bočnej slepej ulice, a teda prejazd sa týka pozemku 
pare. č. 1389/ 1, k. ú. Staré Mesto. Splnenie všetkých podmienok, ktoré je stavebník pri 
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realizácii stavby povinný rešpektovať, bude stavebný úrad povinný skúmať v ko laudačnom 
konaní tak, aby predmetná stavba spÍi'íala všeobecné technické požiadavky pre výstavbu. 

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej 
politiky konštatuje, že stavebný úrad postupoval v danom prípade správne, a preto tunaj ší úrad 
vyhovel podanému protestu prokurátorky v časti týkajúcej sa podaného protestu v zmysle 
výroku tohto rozhodnuti a. 

Z uvedeného dôvodu Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Podľa ustanovenia § 69 ods. 4 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu 
podať odvolan ie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, podaním na Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. 
Správnym orgánom príslušným na rozhodnutie o podanom odvolaní je Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov (podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku). 
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Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou: 

~~~ 
-- Mgr. Tomáš Mateička 

vedúci odboru výstavby a bytovej po litiky 
Okresného úradu Bratislava 

1. Vlastníkom pozemku pare. č. 1389/ 1, k. ú. Staré Mesto 
2. Vlastníkom pozemkov pare. č. 1389/24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, k. ú. Staré Mesto 
3. Vlastníkom pozemku pare. č. 1396/3, k. ú Staré Mesto (LV nezaložený) 
4. Vl astníkom pozemku pare. č. 1399, k. ú. Staré Mesto (L V nezaložený) 
5. Vlastníkom pozemkov pare. č. 1403 1404, k. ú. Staré Mesto 
6. Vlastníkom pozemkov pare. č. 1614/l , 2, k. ú. Staré Mesto 
7. BALAX s.r.o., Tupého 25/A, 831 01 Bratislava 
8. ATELIER 1, Ing. arch. Ľubomír Hurajt, Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava 
9. Róbert Báleš, Mmiinčekova 28, 82 1 09 Bratislava 

Prokurátorovi: 
J O. Okresná prokuratúra Bratislava 1, JUDr. Fulcová, K vetná 13, 820 05 Bratislava - k č. Pd 65/ 16/ 11 O1-8 

Na vedomie: 
1 1. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, stavebný úrad, Vajanského nábrežie 3, 8 14 2 1 Bratislava - so 

žiadosťou o zverejnen ie na úrndnej tabu li spr ávneho orgánu a jej následné vrátenie tunajšiemu 
úradu 

12. BALAX s. r.o., Tupého 25/A, 83 1 01 Bratislava 
13. ATELIER 1, Ing. arch. Ľubomír Hurajt, Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava 
14. Róbert Báleš, Mmiinčekova 28, 82 1 09 Bratislava 
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Potvrdenie o vyvesení vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 

3. 11. 2016 

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis: 
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