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2 8 -06- 2017 L.INA: 

Ako orgán príslušný rozhodnúť podľa§ 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") na 
návrh mnou ustanovenej osobitnej komisie, podľa§ 59 ods. 2 správneho poriadku 

zamietam 

rozklad podaný krajskou prokurátorkou Krajskej prokuratúry Bratislava, Vajnorská 
47, 81256 Bratislava č. Kd 294116/1100-32 zo dňa 6.4.2017 proti rozhodnutiu Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcie výstavby (ďalej len „ministerstvo") č. 
13095/2017/ SV/23802 zo dňa 24.03.2017, ktorým ministerstvo podľa§ 24 ods. 8 zákona č. 
153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov nevyhovelo protestu prokurátora 
Krajskej prokuratúry Bratislava, Vajnorská 47, 81256 Bratislava č. Kd 294/1611100-22 zo dňa 
08.02.2017 proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky 
č. OU-BA-OVBP2-2016/59632/KVJ zo dňa 27.07.2016 a 

potvrdzujem 

rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcie výstavby, 
č. 13095/2017/ SV/23802 zo dňa 24.03.2017. 

O d ô v o d n e n i e: 

Dňa 10.05.201 O vydala Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa ustanovenia § 39 a § 39a zákona č . 5011976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon") v spojení s § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
453/2000 Z. z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodnutie č. 
4371/20669/2010/URS/Gal-UR o umiestnení stavby (ďalej len „územné rozhodnutie"), ktorá 
má č . 1176, zmena dokončenej stavby - nadstavba bytového domu Palisády č . 4, Bratislava, 
pozemok pare. 756/8 k.ú. Staré Mesto, pre navrhovateľa Andreja Šubu, Palisády č. 4, 811 06 
Bratislava, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu 
rozhodnutia. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2010. 

Stavebný úrad rozhodnutím č. 5 12/14422/2016/STA-G/ 19 zo dňa 21.03.2016 (ďalej 
len „rozhodnutie stavebného úradu") v konaní o zmenu dokončenej stavby s názvom 
„Nadstavba bytového domu, prestavba a rozšírenie bytu č. 1 O, zmena účelu využitia" podľa 
ustanovenia § 66 a § 69 stavebného zákona v nadväznosti na § 85 ods. 2 stavebného zákona 
v spojení s § 1 O vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 
Z. z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a § 47 správneho 
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poriadku vydal stavebné povolenie na uskutočnenie predmetnej zmeny dokončenej stavby, 
a to na základe návrhu stavebníka JUDr. Andreja Šubu, bytom Palisády 4, 811 06 Bratislava 
(ďalej len „stavebník"). Niektorí účastníci stavebného konania proti rozhodnutiu stavebného 
úradu podali odvolanie. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č. OU-BA
OVBP2-2016/59632/KVJ zo dňa 27.07.2016 (ďalej len „rozhodnutie okresného úradu") 
v konaní o spoločnom odvolaní Ing. Štefana Gurského a Ing. Evy Gurskej, obaja bytom 
Palisády 4, 811 06 Bratislava, Ing. Branislava Chrappana, Obilná 11, 920 07 Bernolákovo, 
Ing. Pavla Obenaua, Starhradská 16, 851 05 Bratislava a pána Petra Obenaua, Továrenská 3, 
811 09 Bratislava, podaného prostredníctvom splnomocneného zástupcu JUDr. Branislava 
Drgoňa, advokáta, Jesenského 2, 811 02 Bratislava podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku 
potvrdil rozhodnutie stavebného úradu a odvolanie zamietol. Rozhodnutie okresného úradu 
nadobudlo právoplatnosť 11.08.2016. 

Proti rozhodnutiu okresného úradu podal prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava 
protest č. Kd 294/16/1100-22 zo dňa 08.02.2017 (ďalej len „protest prokurátora krajskej 
prokuratúry") a navrhol toto rozhodnutie ako nezákonné zrušiť. Protest prokurátora krajskej 
prokuratúry bol na Okresný úrad Bratislava doručený dňa 16.02.2017. Nezákonnosť 

rozhodnutia vidí prokurátor najmä v tom, že odvolatelia proti rozhodnutiu stavebného úradu 
podali dňa 20.02.2015 na Okresný súd Bratislava I návrh na začatie konania o určenie 
neplatnosti Zmluvy o nadstavbe, prevode spoluvlastníckeho podielu na bytovom dome na ul. 
Palisády 4, 811 06 Bratislava, súp. číslo 702 zo dňa 07.04.2008 (ďalej len „zmluva 
o nadstavbe"). S predmetnou skutočnosťou bol oboznámený aj stavebný úrad v stavebnom 
konaní. Podľa názoru prokurátora bolo samotné vznesenie občianskoprávnych námietok 
účastníkov konania a následné podanie vyššie uvedenej žaloby takou zmenou, ktorá mala mať 
za následok opätovné skúmanie vlastníckeho, alebo iného práva stavebníka, ktoré ho 
oprávňuje uskutočniť stavbu. Podľa názoru prokurátora mal preto stavebný úrad konanie 
prerušiť a vyčkať na právoplatné rozhodnutie súdu o predmetnej žalobe. Vyriešenie 
predmetných námietok občianskoprávnej povahy a na ich podklade podaná žaloba má totiž 
podľa názoru prokurátora krajskej prokuratúry povahu predbežnej otázky, keďže sa jedná 
o občianskoprávny spor, o ktorom prináleží rozhodovať výlučne súdu, teda posúdenie tejto 
otázky nepatrí v danom prípade do právomoci konajúcich orgánov verejnej správy. 

Prokurátor sa nestotožnil s názorom stavebného úradu a Okresného úradu Bratislava, 
že nebolo ďalej potrebné sa v stavebnom konaní zaoberať existenciou vlastníckeho práva, 
alebo iného práva stavebníka k stavbe podľa ustanovenia§ 58 ods. 2 stavebného zákona. 

Okresný úrad Bratislava protestu prokurátora nevyhovel a podľa ustanovenia § 24 ods. 
6 zákona o prokuratúre ho predložil spolu s napadnutým rozhodnutím a spisovým materiálom, 
týkajúcim sa veci na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Ministerstvo v konaní o proteste prokurátora krajskej prokuratúry podľa § 24 zákona 
o prokuratúre preskúmalo napadnuté rozhodnutie okresného úradu spolu s kompletným 
spisovým materiálom, týkajúcim sa veci z toho dôvodu, či existovali dôvody na zrušenie 
právoplatného rozhodnutia okresného úradu, porovnalo jeho výrokovú aj dôvodovú časť so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami stavebného 
zákona, jeho vykonávacích vyhlášok a správneho poriadku a dospelo k záveru, že nie je 
odôvodnené vyhovieť protestu prokurátora krajskej prokuratúry. Ministerstvo preto 
rozhodnutím č. 13095/20 17/ SV/23802 zo dňa 24.03.20 17 v konaní o proteste prokurátora 
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podľa § 24 ods. 6 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 
v spojení s § 2 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 a v spojení s 
§ 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ako príslušný správny orgán, 
nevyhovelo protestu prokurátora krajskej prokuratúry. Dôvody, pre ktoré ministerstvo 
v konaní o proteste prokurátora nevyhovelo protestu krajského prokurátora sú podrobne 
uvedené v odôvodnení rozhodnutia ministerstva. 

Proti rozhodnutiu ministerstva podala včas pod č. Kd 294/1611100-32 rozklad krajská 
prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava (ďalej len „rozklad"). Krajská prokurátorka 
Krajskej prokuratúry Bratislava (ďalej len „krajská prokurátorka") v rozklade žiada 
rozhodnutie ministerstva zmeniť tak, aby bolo vyhovené protestu prokurátora krajskej 
prokuratúry. 

V odôvodnení rozkladu krajská prokurátorka uvádza, že sa pridržiava argumentov 
uvedených v proteste prokurátora krajskej prokuratúry. V rozklade sa uvádza, že účastníci 
stavebného konania v ňom uplatnili občianskoprávne námietky, čím spochybnili vlastnícke 
právo stavebníka k stavbe podľa ustanovenia § 58 ods. 2 stavebného zákona. Podľa krajskej 
prokurátorky mal už v tomto štádiu stavebný úrad postupovať v súlade s ustanoveniami 
stavebného zákona upravujúceho občianskoprávne námietky, t.j. podľa ustanovenia § 137 
stavebného zákona. Podľa jej názoru tak stavebný úrad nepostupoval. 

Krajská prokurátorka ďalej v rozklade poukazuje na tú skutočnosť, že účastníci 
stavebného konania podali na súd žalobu o určenie neplatnosti zmluvy o nadstavbe v súlade 
s námietkami uplatnenými v stavebnom konaní. Tým podľa jej názoru došlo po skončení 
územného konania k podstatnej zmene, ktorá neumožnila v danom prípade aplikovať 

poslednú vetu ustanovenia § 58 ods. 2 stavebného zákona. Podľa krajskej prokurátorky 
vyriešenie otázky vlastníckeho práva stavebníka k stavbe podľa § 58 ods. 2 stavebného 
zákona, ktoré je predmetom súdneho konania o určenie neplatnosti zmluvy o nadstavbe, je 
predbežnou otázkou, zodpovedanie ktorej podmieňuje rozhodnutie vo veci, ktorá je 
predmetom stavebného konania. Na základe toho je podľa krajskej prokurátorky potrebné, 
aby bolo v danom súdnom konaní o predbežnej otázke právoplatne rozhodnuté a pred týmto 
okamihom nie je možné rozhodnúť o žiadosti stavebníka zákonným spôsobom, nakoľko do 
úvahy prichádza alternatíva, že zmluva o nadstavbe bude konajúcim súdom právoplatne 
vyhlásená za neplatnú, pričom uvedená skutočnosť bude mať za následok, že stavebník 
nebude mať vyriešené vlastnícke právo k pozemku resp. nebude vlastniť spoluvlastnícky 
podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a pozemku bytového domu v časti 
stavby, ktorá má byt' nadstavovaná, na základe čoho nebude možné stavebníkovi vydať 
stavebné povolenie. Z uvedeného dôvodu má podľa krajskej prokurátorky zodpovedanie 
predmetnej predbežnej otázky zásadný vplyv na rozhodnutie vo veci samej. 

Ministerstvo listom č. 13095/2017/SV/28327 zo dňa 10.04.2017 upovedomilo 
ostatných účastníkov konania podľa § 56 správneho poriadku o podanom rozklade spolu 
so stanovením lehoty k možnosti vyjadriť sa k nim. Upovedomenie spolu s prílohami bolo 
doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou. K rozkladu zaslal vyjadrenie stavebník. 
Vo svojom vyjadrení uviedol, že podaný rozklad v celom rozsahu len kopíruje protest 
prokurátora krajskej prokuratúry. Vzhľadom na to, že k protestu sa vyjadril prostredníctvom 
svojej právnej zástupkyne a vzhľadom na to, že rozklad kopíruje protest prokurátora krajskej 
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prokuratúry, nepovažuje za potrebné sa k rozkladu po právnej stránke vyjadriť. Vo vyjadrení 
JUDr. Šuba ďalej uvádza, že rozhodnutie ministerstva považuje za zákonné a riadne 
odôvodnené, a preto ho žiada ponechať v platnosti. Za účelom zrozumiteľnosti rozhodnutia 
len uvádzam, že JUDr. Šuba v konaní o proteste prokurátora vedeného ministerstvom sa 
nestotožnil s protestom prokurátora krajskej prokuratúry najmä s poukazom na ustanovenie § 
58 ods. 2 stavebného zákona, pretože stavebník nesporne preukázal právo k stavbe 
v územnom konaní, pričom nikto z účastníkov tohto konania nevzniesol v konaní žiadnu 
námietku a nevyužil ani možnosť územné rozhodnutie napadnúť. 

Ministerstvo podľa§ 57 ods. 2 správneho poriadku predložilo dňa 05.05.2017 rozklad 
spolu so spisovým materiálom, týkajúcim sa veci, na rozhodnutie orgánu konajúcemu 
a rozhodujúcemu o rozklade, ktorým je podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku minister 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako vedúci ústredného orgánu štátnej správy. 

K námietke krajskej prokurátorky uvádzam: 

Podľa ustanovenia § 58 ods. 2 stavebného zákona: „ Stavebník musí preukázat'. 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. Stavebník významnej investície, 
diaľnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, že je vlastníkom pozemku 
alebo že má k pozemku iné právo podľa§ 139 ods. 1 pred vydaním stavebného povolenia. 
To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti 
územného rozhodnutia nedošlo k zmene. " 

Súhlasím s právnym názorom ministerstva, že stavebník vlastnícke, resp. iné právo 
k stavbe podľa ustanovenia§ 139 ods. 1 stavebného zákona preukázal v územnom konaní, 
platnou zmluvou o nadstavbe. K zmene právneho stavu môže prísť len na základe 
právoplatného rozhodnutia orgánu aplikácie práva, či inej právnej skutočnosti, z ktorej 
vyplýva, že vlastníctvo, prípadne iné právo k stavbe podľa ustanovenia § 139 ods. 1 
stavebného zákona stavebník nemá. Vzhľadom na to, že do dnešného dňa neexistuje 
žiadne rozhodnutie príslušného súdu v konaní o určenie neplatnosti zmluvy o nadstavbe, 
mám za to, že právny stav sa do dnešného dňa nezmenil. 

Ohľadom námietky kraj skej prokurátorky, že na uplatnenie občianskoprávnych námietok 
sa koncentračná zásada nevzťahuje, uvádzam, že v ustanovení § 61 ods. 1 stavebného 
zákona je uvedené: "Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri 
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli 
alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu 
zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, 
keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná. " V tomto ustanovení sa nerozlišujú 
občianskoprávne, stavebnoprávne, c1 stavebnotechnické námietky. Pojem 
občianskoprávna námietka je podľa môjho názoru podmnožinou pojmu námietka, t.j . aj na 
uplatnenie občianskoprávnych námietok sa vzťahuje koncentračná zásada. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie: 

Toto rozhodnutie je podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku konečné a nie je možné sa 
proti nemu odvolať. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

V Bratislave dňa z ô -06· 2017 
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Arpád Érsek 

minister dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky 



Rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a 
zároveň bude zverejnené na webovom sídle ministerstva v časti „Verejné vyhlášky" 

Vyvesené dňa: 2 8. 06. L'.U1/ Zvesené dňa: 

pečiatka a podpis orgánu, ktorý 
zabezpečil vyvesenie verejnej vyhlášky 

pečiatka a podpis orgánu, ktorý 
zabezpečil vyvesenie verejnej vyhlášky 

účastníkom konania: 
1. JUDr. Katarína Babiaková, advokátka, Laurínska 134/3, 811 O 1 Bratislava 
2. Adid, s.r.o., Ing. Ladislav Németh, Klariská 12, 811 O 1 Bratislava 
3. JUDr. Andrej Šuba, Roľnícka 4, 831 07 Bratislava 
4. JUDr. Branislav Drgoňa, advokát, Jesenského 2, 811 02 Bratislava 
5. Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva 

k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov alebo stavieb, ak ich 
vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím 
priamo dotknuté: 

Na vedomie: 

pozemok pare. č. 756/8, k. ú. Staré Mesto a stavba na ňom súp. č. 702 
(Palisády 4) 
pozemok pare. č . 756/7, k. ú. Staré Mesto a stavba na ňom súp. č. 703 
(Palisády 6) 
pozemok pare. č. 756/3, k. ú. Staré Mesto a stavba na ňom súp. č. 763 
(Zochova 22) 
pozemok pare. č . 744, k. ú. Staré Mesto a stavba na ňom súp. č . 760 
(Podjavorinskej 3,5 a Zochova 16) 
pozemok pare. č. 2149/1, k.ú. Staré Mesto a stavba na ňom súp. č . 702 
(komunikácie) 

1. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 83 05 
Bratislava - so žiadosťou o vyvesenie rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho úradu po 
dobu 15 dní 

2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava - so 
žiadosťou o vyvesenie rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho úradu po dobu 15 dní 

3. Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava 
4. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby 
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