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ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací 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 organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, a podľa ustanovenia § 118 stavebného zákona, ako správny orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 58 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, rozhodujúc o odvolaní Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, 
P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava, IČO: 31820174, podanému proti rozhodnutiu Mestskej časti 
Bratislava -Staré Mesto č. 2189/8034/2017/STA/Kil zo dňa 17. 2. 2017, podľa ustanovenia § 59 
ods. 2 a ustanovení § 46 a § 47 správneho poriadku, ako aj príslušných ustanovení stavebného 
zákona 

zamieta 

odvolanie menovaného účastníka konania a napadnuté rozhodnutie príslušného stavebného úradu 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 2189/8034/2017 /ST A/Kil zo dňa 17. 2. 2017 
potvrdzuje. 

Odôvodnenie 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad napadnutým 
rozhodnutím č. 2189/8034/2017/STA/Kil zo dňa 17. 2. 201 7 podľa ustanovenia § 14 ods. 1 
správneho poriadku vylúčila ako účastníka konania Združenie domových samospráv, P. O. BOX 
2 18, 850 00 Bratislava, IČO: 31820174, z územného konania o umiestnení stavby „S0-01 
Komunikácie a spevnené plochy - Plocha statickej dopravy", Žilinská ul„ na pozemku pare. č. 
7800/9, k. ú. Staré Mesto, začatého na návrh navrhovateľa Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská 
dolina, 845 45 Bratislava, ktorého zastupuje spoločnosť PETRlNG, s.r.o., Nám. hraničiarov 6/B, 
851 03 Bratislava. 

Proti uvedenému rozhodnutiu sa v zákonnej lehote odvolalo Združenie domových 
samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava, IČO: 31820174 (ďalej len „odvolatel"'), ktorý 
v podanom odvolaní k danej veci uvádza nasledovné: 

V úvode odvolania odvolateľ uvádza, proti ktorému rozhodnutiu sa odvoláva v zákonom 
stanovenej lehote, ktorým ho stavebný úrad vylúčil z územného konania. 
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Odvolateľ v odvolaní uvádza, že znakom účastníka konania je hmotnoprá'Vny pomer 
k prejednávanej veci, pričom tento je správny orgán povinný skúmať v každom okamihu 
správneho konania. Uvádza, že v danom konkrétnom prípade je to hmotnoprávny pomer ku 
konkrétnej zložke životného prostredia - dažďovej vode a spôsobu akým sa s ňou nakladá, pričom 
tento pomer mu priznáva práve Aarhurský dohovor v odkaze na osobitné národné predpisy. 
V odvolaní odvolateľ poukazuje na to, že svoje pripomienky si uplatňuje nie spôsobom námietky, 
či výhrady voči stavbe ako takej, ale len k spôsobu akým sa pristupuje k zložkám životného 
prostredia, t. j. k dažďovej vode a spôsobu nakladania s ňou. Uvádza, že vo svojich pripomienkach 
požaduje splnenie zákonných noriem týkajúcich sa nakladania s vodami, pričom požaduje 
splnenie istých technických parametrov, a zároveň poukazuje na spôsob, akým sa na Sl.ovensku už 
v obdobných prípadoch daná problematika riešila. Z uvedeného dôvodu očakáva v rozhodnutí 
uviest'. akým spôsobom bude s dažďovými vodami naložené a akým spôsobom prispieva 
nakladanie s vodami ako jednou zo zložiek životného prostredia na iné zložky životného 
prostredia, čím bude naplnené jeho právo na informácie o životnom prostredí v zmysle čl. 4 
Aarhurského dohovoru, a zároveň využíva svoje právo podľa čl. 6 Aarhurského dohovoru 
zúčastniť sa na rozhodovacom procese. Ďalej odvolateľ poukazuje na to, že podľa Aarhurského 
dohovoru je nutné chápať právo verejnosti podľa tohto dohovoru extenzívne, resp. možnosti jeho 
obmedzenia je nutné aplikovať reštriktívne, t. j. ak posudzovanie neprebehlo dotknutá verejnosť 
síce nemá postavenie účastníka konania automaticky priamo zo zä•a, ale môže sa ho domáhať 
v zmysle ustanovenia§ 14 ods. 1 správneho poriadku. Odvolateľ uvádza, že hoci ustanovenie§ 59 
stavebného zákona priamo neuvádza automatickú účasť Združenia domových samospráv 
v predmetnom konaní, nakoľko na predmetný zámer nebolo posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie, na základe domáhania sa tohto práva podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku 
s prihliadnutím na § 59 ods. 2 stavebného zákona a Aarhurský dohovor je nepochybné, že 
v predmetnom konaní sleduje len svoje práva a oprávnené záujmy verejnosti v zmysle práva na 
informácie o životnom prostredí a spolurozhodovaní o životnom prostredí, a teda má postavenie 
účastníka tohto konania. Z uvedeného dôvodu má odvolateľ za to, že stavebný úrad postupoval 
čisto formálne a administratívne bez skúmania uvedenej hmotnoprávnej podstaty znakov účastníka 
konania, a preto konal nezákonne a nesprávne. 

Vzhľadom na uvedené konštatované pochybenia v územnom konaní žiadame, aby odvolací 
orgán rozhodnutie stavebného úradu zrušil a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na 
nové prejednanie a rozhodnutie, a zároveň žiada, aby bol oboznámený s podkladmi odvolacieho 
konania pre účely vyjadrenia sa podľa§ 33 ods. 2 a§ 56 správneho poriadku v samotnom konaní 
o odvolaní. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán 
podrobne a v celom rozsahu preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie, spolu s predloženým 
spisovým materiálom, ako aj dôvody uvádzané v podanom odvolaní. Porovnal výrokovú časť aj 
odôvodnenie napadnutého rozhodnutia s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi 
predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní, stavebným zákonom, a dospel 
k záveru, že stavebný úrad v konaní, ktoré predchádzalo vydaniu napadnutého rozhodnutia 
postupoval procesne správne, v súlade so zákonom a rozhodnutie vydal na základe dostatočne 
zisteného skutkového stavu veci, a preto bolo potrebné odvolaním napadnuté rozhodnutie potvrdiť 
a odvolanie účastníka konania zamietnuť, nakoľko nebol daný zákonný dôvod na jeho zmenu 
alebo zrušenie a vrátenie prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. 

Podľa ustanovenia § 59 ods. 2 správneho poriadku ak sú pre to dôvody, odvolací orgán 
rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. 
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Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne 
a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom 
nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. 

Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi 
a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vycJzádzať zo 
spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 

Ku skutkovým a právnym okolnostiam danej veci, ako aj k námietkam odvolateľa, 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky uvádza a konštatuje nasledovné: 

Dňa 6. 7. 2016 bol stavebnému úradu doručený návrh na vydanie územného rozhodnutia 
na stavbu „SO - 01 Komunikácie a spevnené plochy", na pozemku pare. č. 7800/9, k. ú. Staré 
Mesto, ktorej navrhovateľom je Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, ktorý 
podal splnomocnený zástupca navrhovateľa spoločnosť PETRING, s.r.o„ Nám. hraničiarov 6/B, 
851 03 Bratislava, pričom súčasťou podaného návrhu bola projektová dokumentácia z 4/2016, 
ktorú vypracoval Ing. Ladislav Benček, zodpovedný projektant, ako aj potrebné doklady, ktoré 
boli následne zo strany navrhovateľa doplnené. 

Dňa 27. 9. 2016 stavebný úrad listom č. 8475/43203/2016/STA/Kil oznámil verejnou 
vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania na 
stavbu „S0-01 Komunikácie a spevnené plochy - Plocha statickej dopravy", na pozemku pare. č. 
7800/9, k. ú. Staré Mesto, stanovil termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním, a súčasne poučil účastníkov konania o možnosti uplatnenia námietok a pripomienok 
k oznámenému začatiu konania, ako aj o následkoch ich neuplatnenia. 

Dňa 25. 10. 2016 bolo stavyluému úradu doručené podanie Združenia domových 
samospráv, Rovniankova 14, P. O./ BOX 218, 850 00 Bratislava, označené ako „Vyjadrenie 
účastníka stavebného konania podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona", ktorým si menované 
združenie ako účastník konania podľa ustanovenia § 14 ods. 1 správneho poriadku v zmysle § 59 
ods. 1 písm. b) stavebného zákona, v zmysle čl. 6 Aarhurského dohovoru č. 43/2006 Z. z„ ako 
dotknutá verejnosť v predmetnom stavebnom konaní na stavbu „SO-O 1 Komunikácie a spevnené 
plochy - Plocha statickej dopravy pre RTVS na Žilinskej ulici v Bratislave" uplatňuje nasledovné 
pripomienky: 

1. Povrchové státia, ako aj ploché strechy a iné vodorovné plochy požadujeme zhotoviť 
z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou. 

2. V rámci stavebného konania žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových 
množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol 
súčasťou odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a tento jediný má 
z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL 
a kanalizácie. 

3. Uvedené pripomienky žiada uviesť v stavebnom povolení, ako podmienku podľa § 66 
ods. 3 písm. b), ods. 4 pís_m. d) stavebného zákona. 

4. Žiada, aby sa investor riadne zaoberal a riadne zvážil navrhované riešenia tzv. 
dažďových záhrad a vegetačných dielcov. 

S realizáciou stavby súhlasíme za predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov. 

Dňa 27. 10. 2016 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, 
z ktorého stavebný úrad spísal protokol, na ktorom neboli vznesené nijaké námietky zo strany 
účastníkov konania. 
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Dňa 21. 11. 2016 stavebný úrad listom č. 8475/51249/2016/STA/Kil oznámil Združeniu 
domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava začatie konania o vylúčení žia<lateľa ako 
účastníka konania z územného konania vo veci stavby „SO-O 1 Komunikácie a spevnené plochy -
Plocha statickej dopravy", stanovil mu lehotu na vyjadrenie sa k oznámenému začatiu konania, 
a to do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, pričom Združenie domových samospráv 
sa k oznámenému začatiu konania nevyjadrilo. 

Dňa 17. 2. 2017 stavebný úrad vydal odvolaním napadnuté rozhodnutie č. 
2189/8034/2017 /ST A/Kil, ktorým podľa ustanovenia § 14 ods. 1 správneho poriadku vylúčil 
Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava z územného konania 
o umiestnení stavby „S0-01 Komunikácie a spevnené plochy - Plocha statickej dopravy", 
Žilinská ul. , na pozemku pare. č. 7800/9, k. ú. Staré Mesto, ktorého navrhovateľom je Rozhlas 
a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

~ 
Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať 

v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých 
sa konanie týka, a dať im vždy príležitost'. aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovat'. 
najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Učastníkom konania, 
zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať 
pomoc a poučenia,' aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite 
a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez 
zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. 
Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne 
orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov 
konania a iných osôb. 

Podľa ustanovenia § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je ten, o koho 
právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, 
právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté,' účastníkom 
konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených 
záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. 

Podľa ustanovenia § 14 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania je aj ten, komu 
osobitný zákon také postavenie priznáva. 

Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 správneho poriadku konanie sa začína na návrh účastníka 
konania alebo na podnet správneho orgánu. 

Podľa ustanovenia § 18 ods. 2 správneho poriadku konanie je začaté dňom, keď podanie 
účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnú!'. Pokiaľ sa konanie 
začína na podnet správneho orgánu, je konanie začaté dňom, keď tento orgán urobil voči 
účastníkovi konania prvý úkon. 

Podľa ustanovenia § 18 ods. 3 správneho poriadku o začatí konania správny orgán 
upovedomí všetkých známych účastníkov konania,' ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú 
známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania verejnou 
vyhláškou. 
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Podľa ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je po-vinný dať 
účastníkom konania a zúčastneným osobám možnost'. aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúťjeho doplnenie. 

Podľa ustanovenia § 34 ods. 1 stavebného zákona účastníkom územného konania j e 
navrhovatel'. obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto 
postavenie vyplýva z osobitného predpisu. 

Podľa ustanovenia § 34 ods. 2 stavebného zákona v územnom konaní o umiestne ní stavby, 
o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické 
osoby a.fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj 
k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 

Podľa ustanovenia § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona pod pojmom „ iné práva 
k pozemkom a stavbám" použitým v spojení „ vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám 
na nich" sa podľa povahy prípadu rozumie právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. 

Podľa ustanovenia § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú 
sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 2 správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo veci 
s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie 
o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť 
na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu,- lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný 
zákon. 

Podľa ustanovenia § 4 7 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny 
orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri 
hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov na základe ktorých 
rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami 
k podkladom rozhodnutia. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky má po preskúmaní 
predloženého spisového materiálu za to, že stavebný úrad postupoval v konaní o nepriznaní 
postavenia účastníka konania v predmetnom územnom konaní procesne správne, rozhodnutie 
vydal na základe dostatočne zisteného skutkového stavu veci, v dôsledku čoho je odvolaním 
napadnuté rozhodnutie vydané v súlade so zákonom a preskúmateľné v celom rozsahu. 
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné odvolaním napadnuté rozhodnutie potvrdiť a odvolanie 
účastníka konania zamietnuť, nakoľko nebol zistený zákonný dôvod, ktorý by odôvodňoval zmenu 
alebo zrušenie odvolaním napadnutého rozhodnutia ajeho vrátenie prvostupňovému správnemu 
orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, a to aj vo väzbe na dôvody podaného odvolania. 

Z obsahu predloženého spisového materiálu vyplýva, že stavebný úrad po doručení návrhu 
na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „SO-O 1 Komunikácie a spevnené plochy - Plocha 
statickej dopravy", Žilinská ul„ na pozemku pare. č. 7800/9, k. ú. Staré Mesto, ktorého 
navrhovateľom je Rozhlas a televízia Slovenska, oznámil začatie územného konania na predmetnú 
stavbu, stanovil termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, pričom po 
oznámení začatia územného konania, bolo stavebnému úradu doručené podanie odvolateľa, 
ktorým vzniesol ako účastník konania pripomienky k oznámenému začatiu územného konania. Na 
základe tejto skutočnosti stavebný úrad oznámil odvolateľovi začatie konania o jeho vylúčení 
z predmetného územného konania, stanovil mu lehotu na vyjadrenie sa k oznámenému začatiu 
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konania o jeho vylúčení, v ktorej sa odvolateľ k predmetnému začatiu konania nevyjadril, 
a následne stavebný úrad vydal odvolaním napadnuté rozhodnutie. K danému je potrebné uviesť, 
že odvolateľ svoje pripomienky, resp. svoje postavenie účastníka konania v predmetn()m konaní 
odôvodňoval ustanoveniami § 14 ods. 1 správneho poriadku, § 59 ods. 1 písm. b) stavebného 
zákona, ako aj čl. 6 Aarhurského dohovoru. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej 
politiky konštatuje, že stavebný úrad postupoval v predmetnom konaní o vylúčení odvolateľa 
z územného konania procesne správne a rozhodnutie vydal na základe dostatočne zisteného 
skutkového stavu veci a správnej právnej úvahy, v dôsledku čoho je odvolaním napadnuté 
rozhodnutie v súlade s ustanovením § 47 správneho poriadku a preskúmateľné v celom rozsahu. 
Výrok odvolaním napadnutého rozhodnutia je určitý a jednoznačný, čo je v súlade s ustanovením 
§ 47 ods. 2 správneho poriadku, ako aj odôvodnenie odvolaním napadnutého rozh.odnutia je 
v súlade s ustanovením § 47 ods. 3 správneho poriadku, nakoľko stavebný úrad dostatočným 
a relevantným spôsobom odôvodnil svoje rozhodnutie, ako aj na základe akej správnej úvahy 
dospel k danému záveru. Z uvedeného dôvodu pristúpil odvolací orgán k zamietnutiu odvolania 
a odvolaním napadnuté rozhodnutie potvrdil, ako vydané v súlade so zákonom. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ďalej uvádza, že pojem 
účastník konania patrí ku kľúčovým pojmom správneho poriadku, pretože prostredníctvom tohto 
subjektu dochádza v správnom konaní k individualizácii abstraktných vzťahov upravených 
v hmotnoprávnych predpisoch. Legálna definícia účastníka konania v správnom poriadku je 
formulovaná relatívne široko, aby postihla čo najširší okruh subjektov, ktorých sa môže správne 
konanie dotknúť. Každý správny orgán, ktorý má konať a rozhodovať v správnom procese, je 
povinný poskytovať právnu ochranu prostriedkami, ktoré vymedzujú zásady správneho konania 
a správne právo procesné. Táto právna ochrana sa týka nielen účastníkov správneho procesu, ale aj 
tých osôb, ktoré sa domnievajú, že by mali byť účastníkmi správneho konania, bez ohľadu na to, 
či podľa správneho práva procesného a hmotného sú alebo nie sú účastníkmi konania. Do obsahu 
práva byt' účastníkom správneho konania totiž patrí aj právo každého domáhať sa práva byt' 
účastníkom za splnenia zákonom ustanovených predpokladov a právo na rozhodnutie procesnej 
povahy o tom, či osoba domáhajúca sa tohto postavenia v konkrétnom procese (konaní) je alebo 
nie je podľa orgánu inej právnej ochrany účastníkom konania pred ním. V prípade negatívneho 
rozhodnutia je súčasťou tohto práva aj právo podať proti takémuto rozhodnutiu odvolanie. 
Účastník konania je definovaný kombináciou troch všeobecných kritérií vymedzených 
v ustanovení § 14 ods. 1 správneho poriadku a jedného špeciálneho kritéria zadefinovaného 
v ustanovení § 14 ods. 2 správneho poriadku. Vo všetkých prípadoch je znakom účastníka konania 
hmotnoprávny pomer fyzickej osoby alebo právnickej osoby k veci, ktorá je predmetom konania. 
Teda správny poriadok síce vymedzuje, kto je účastníkom konania, ale odpoveď na to, na koho sa 
táto definícia vzťahuje, dávajú predpisy hmotného práva. Až z týchto predpisov vyplýva okruh 
osôb, ktoré sú alebo ktoré sa môžu stať nositeľmi práv a povinností, o ktorých správny orgán 
rozhoduje. Špeciálne kritéria obsahujú osobitné predpisy, ktoré môžu upravovať pojem účastníka 
konania odchylne. Okruh subjektov, ktorým toto postavenie priznávajú, môže byt' oproti 
správnemu poriadku formulovaný buď širšie alebo užšie. Postavenie účastníka konania môžu 
dokonca priznať aj tomu, na koho sa vymedzenie v ustanovení § 14 ods. 1 správneho poriadku 
vôbec nevzťahuje. Tieto osobitné predpisy majú v aplikačnom procese prednosť pred všeobecnou 
úpravou obsiahnutou v správnom poriadku, a na túto skutočnosť poukazuje ustanovenie § 140 
stavebného zákona. Podľa ustanovenia § 140 stavebného zákona sa na konania podľa stavebného 
zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, t. j. správny poriadok, ak nie je výslovne 
ustanovené inak. V danom prípade sú to ustanovenia týkajúce sa rozhodovania o tom, či niekto j e 
alebo nie j e účastníkom konania. Z dikcie ustanovenia§ 14 ods. 1 správneho poriadku vyplýva, že 
tomu, kto tvrdí, že môže byt' rozhodnutím priamo dotknutý vo svojom právnom postavení, musí sa 
postavenie účastníka konania priznať a za účastníka konania ho treba považovať až do času, kým 
sa preukáže opak, a to rozhodnutím správneho orgánu. Treba ho teda považovať za účastníka 
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konania až do rozhodnutia o tom, že účastníkom konania nie je. Či ide o účastníka konania, skúma 
správny orgán z úradnej povinnosti počas celého konania. Ak zistí, že niekto účastníke>m nie je, 
vydá o tom rozhodnutie. 

Z dikcie ustanovenia § 34 stavebného zákona vyplýva, že účastníkom územnéh.o konania 
je vždy navrhovateľ; obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie; právnické 
osoby a fyzické osoby, ak rozhodnutím môžu byt' ich vlastnícke práva alebo iné práva 
k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane byto-v, priamo 
dotknuté; ako aj osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, ako j e napríklad 
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v zmysle ktorého má občianske združenie postavenie účastníka konania 
v územnom konaní, ak je navrhovaná stavba posudzovaná v zmysle Zákona č. 24/2006 Z. z .. 
Z predloženého spisového materiálu, ako aj z odôvodnenia odvolaním napadnutého rozhodnutia 
vyplýva, že navrhovaná stavba nebola posudzovaná príslušným správnym orgánom v zmysle 
Zákona č. 24/2006 Z. z., t. j. predmetná stavba nebola predmetom zisťovacieho konania, ani 
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti v zmysle predmetného zákona, nakoľko nespÍňa 
parametre, ktoré by podliehali posudzovaniu ich vplyvov na životné prostredie podľa prílohy č . 8 
Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad B ratislava, 
odbor výstavby a bytovej politiky na základe uvedeného konštatuje, že v danom prípade nie je 
splnený ani jeden zo zákonných dôvodov, ktorý by odvolateľ spÍňal pre priznanie postavenia 
účastníka konania v predmetnom územnom konaní. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky uvádza, že odvolateľ nespÍňa kritérium pre priznanie postavenia účastníka 
konania v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 stavebného zákona, t. j . účastníkom územného konania 
j e ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, nakoľko umiestňovaná stavba 
nebola posudzovaná v zmysle Zákona č. 24/2006 Z. z., a preto odvolateľ nespÍňa podmienku pre 
priznanie postavenia účastníka konania podľa tohto zákonného ustanovenia. Odvolací orgán má 
taktiež za to, že odvolateľ nespÍňa podmienky pre priznanie postavenia účastníka predmetného 
územného konania ani podľa ustanovenia § 34 ods. 2 stavebného zákona, nakoľko nijakým 
spôsobom v predmetnom konaní nepreukázal, že by j eho vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 
a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám mohli byt' rozhodnutím priamo dotknuté. 
Z uvedeného dôvodu možno konštatovať, že stavebný úrad vydal odvolaním napadnuté 
rozhodnutie na základe správnej právnej úvahy, nakoľko dospel k záveru, že odvolateľ nespÍňa 
zákonné predpoklady pre priznanie postavenia účastníka v územnom konaní na predmetnú stavbu, 
a to ani podľa ustanovenia § 34 ods. 1, ako ani podľa ustanovenia § 34 ods. 2 stavebného zákona. 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky považuje k danému za potrebné 
uviesť, že odvolateľ tak vo svojom odvolaní, ako aj vo svojom vyjadrení, ktorým sa domáhal 
priznania postavenia účastníka konania poukazuje na ustanovenie § 59 ods. 1 písm. b) stavebného 
zákona, pričom dané nemá pre predmetné konanie opodstatnenie, nakoľko ustanovenie § 59 
stavebného zákona vymedzuje okruh účastníkov stavebného konania, pričom na predmetnú stavbu 
sa tohto času vedie územné konanie. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyhodnotiť jeho 
odôvodňovanie postavenia účastníka územného konania ustanovením § 59 stavebného zákona, za 
nemajúce oporu v zákone a neopodstatnené pre dané konanie. Taktiež je potrebné uviesť, že 
dôvody, resp. jeho požiadavky, ktoré odvolateľ uviedol vo svojom vyjadrení, ktorým sa domáhal 
priznania postavenia účastníka konania, žiadal zapracovať do stavebného povolenia, čo však 
v danom prípade taktiež nemá opodstatnenie, nakoľko na predmetnú stavbu je stavebným úradom 
vedené územné konanie. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky má po preskúmaní 
predloženého spisového materiálu za to, že postup stavebného úradu bol v súlade s príslušnými 
ustanoveniami správneho poriadku a stavebného zákona, a preto možno vydané rozhodnutie 
označiť ako vydané v súlade so zákonom, a z uvedeného dôvodu bolo potrebné odvolaním 
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napadnuté rozhodnuti_e potvrdiť a odvolanie zamietnuť, nakoľko tunajší úrad má za to, že 
rozhodnutie stavebného úradu vychádza zo správnej právnej úvahy. 

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu ďalej 
odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
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