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Podľa rozdeľovníka 

MAGS SSU 50294/2017/363754-4/Hu 
Vybavuje/linka 

Ing.Hučková/490 

Bratislava 

09.08.2017 

Vec: Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie k odvolaniu podľa§ 56 

zákona č. 7111967 Zb. 

Hlavnému mestu SR Bratislave (ďalej len „Hlavné mesto") vykonávajúcemu pôsobnosť 

špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie I. a II. triedy, ako prenesený výkon 

štátnej správy podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 písm. a) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, § 120 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), boli dií.a 07.08 .207 po uplynutí lehoty na podanie 

odvolania doručt:né obsahovo totožné odvolania účastníkov stavebného konania JUDr, Vladimír 

Kán a Martina Kánová zo dňa 02.08.2017 a Chatániová Jana a spol. zo dňa 02.08.2017, voči 

rozhodnutiu č. MAGS SSU 40179/2017/79507-3/HU zo dňa 04.05.2017, ktorým Hlavné mesto 

vydalo stavebné povolenie na stavebné objekty SO 102.2 Zvýšený jazdný pás a SO 607 

Osvetlenie priechodu pre chodcov, tvoriace súčasť stavby „Oprava električkovej trate na 

Špitálskej ul." pre stavebníka DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, a.s. , Olejkárska 1, 814 52 

Bratislava. 

V súlade s § 56 správneho poriadku Hlavné mesto upovedomuje ostatných účastníkov 

stavebného konania o podaných odvolaniach tvoriacich prílohu tohto upovedomenia a zároveň 

ich vyzýva, aby sa v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia 

k obsahu odvolania písomne vyjadrili. 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto upovedomenie o odvolaní bude 

vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

Posledný deň tej to lehoty j e dňom doručenia. 

Upovedomenie o odvolaní bude zároveií. zverejnené na internetovej stránke hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Doručuje sa: 
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A. Účastníkom konania: 
verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou na úradnej tabuli 
správneho orgánu: 
• Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
• Dopravný podnik Bratislava, a.s„ Olejkárska 1, 814 S2 Bratislava 
• Ing. Vladimír Máj ek, PROKOS s.r.o„ Druidská č. SA, 8S 1 1 O Bratislava (projektant 

v časti, ktorá sa týka projektu stavby) 

• vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých: 
parcely registra C KN č. 2 17S6/1 
katastrálne územie Staré Mesto 

• vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byt' stavebným povolením priamo dotknuté. 

C. Na vedomie (nemá účinky doručenia) 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
2. Dopravný podnik Bratislava, a.s„ Olejkárska 1, 814 S2 Bratislava 
3. Ing. Vladimír Máj ek, PROKOS s.r.o„ Druidská č. SA, 8S 1 1 O Bratislava (projektant v časti , 

ktorá sa týka projektu stavby) 

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie verejne j vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu : 
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
S. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 

Co: SÚ/2 x spis 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia : 11 08. 2017 Dátum zvesenia: 

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 
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JUDr. Vladimír Kán 
trvale bytom: Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava 
narodený:. 
rodné číslo: 
štátny občan Slovenskej republiky 

Martina Kánová 
trvale bytom: Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava 
narodená: 
rodné číslo: 
štátny občan Slovenskej republiky 

HLAVNÉ MESTO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1 
P. O. Box 192 
814 99 Bratislava 1 

ODVOLANIE 

proti stavebnému povoleniu 
rozhodnutiu Hlavného mesta SR 
Bratislavy, ako príslušného špeciálneho 
stavebného úradu pre miestne 
komunikácie I. a II. triedy č. MAGS SSU 
40179/2017/79507-3/HU zo dňa 

04.05.2017 
- 1 X 

- prílohy podľa textu 
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Označení účastníci konania týmto podávame odvolanie proti stavebnému povoleniu -

rozhodnutiu Hlavného mesta SR Bratislavy, ako príslušného špeciálneho stavebného úradu pre 

miestne komunikácie 1. a II. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad"), č. MAGS SSU 

40179/2017/79507-3/HU zo dňa 04.05.2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie" alebo „stavebné 

povolenie" ), ktorým bolo vydané stavebné povolenie stavebníkovi: DOPRAVNÝ PODNIK 

BRA TISLA V A, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736 (ďalej len „stavebník") na 

stavebné objekty, SO 102.2 Zvýšený jazdný pás, SO 607 Osvetlenie priechodu pre chodcov, tvoriace 

súčasť stavby: „Oprava električkovej trate na Špitálskej ul.", miesto stavby: Bratislava, katastrálne 

územie Staré Mesto, parcela registra „C" KN č. 2 1756/l, parcely registra „E" KN č. 8680/1; 8528; 

8529; 8639 a žiadame odvolací orgán, aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému 

orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie a to z nasledovných 

dôvodov: 

Napadnuté rozhodnutie považujeme za nesprávne, vychádzajúce z nedostatočne zisteného 

skutočného stavu veci, vydané na základe postupu a vyhodnotenia zistených skutočností v rozpore so 

základnými zásadami správneho konania a v rozpore so zákonom, poškodzujúce základné práva 

účastníkov konania garantované Ústavou Slovenskej republiky a za nezákonné. 

1. 

Stavebné povolenie bolo vydané podľa § 32, § 46 a §47 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), podľa § 66 

stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona hlavným mestom SR Bratislavou, ako príslušným orgánom, na stavby 

- stavebné objekty 

SO 102.2 Zvýšený jazdný pás 

SO 607 Osvetlenie priechodu pre chodcov 

tvoriace súčasť stavby: „Oprava električkovej trate na Špitálskej ul." 

miesto stavby: Bratislava, katastrálne územie Staré Mesto 

parcela registra „C" KN č. 21756/1 

parcely registra „E" KN č. 8680/1; 8528; 8529; 8639 

druh stavby: zmena dokončenej stavby - dopravná infraštruktúra - trvalá líniová stavba 

účel stavby: úprava komunikácie zvýšením jazdného pásu pre plynulé bezbariérové nastupovanie, 

vystupovanie a prestupovanie cestujúcich z/do električiek zo zástavky MHD umiestnenej na chodníku 

s prejazdom automobilovej dopravy zníženou rýchlosťou. 
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Na stavbu vydala Mestská časť Bratislava Staré Mesto záväzné stanovisko č. 

11065/53989/2016/ST A/K.no zo dňa 16.12.2016 v súlade s ustanovením § 120 stavebného zákona. 

II. 

Odvolatelia sme spoluvlastníkmi domu stavby súp. č. 275, postavenej na pozemku parcela registra C, 

pare. č. 8514/ 1 a spoluvlastníkmi pozemku pare. reg. „C" č. 8514/1, v k.ú. Staré Mesto so vstupom na 

pozemok z miestnej komunikácie II. triedy Špitálska ulica na ktorej má byť v zmysle predmetného 

Stavebného povolenia realizovaný stavebný objekt „ SO 102.2 Zvýšený jazdný pás", tm. ako vlastník 

susediacej stavby ex lege -v súlade s ust. § 139 ods. 2 písm. d) stavebného zákona1 
- odvolatelia sme 

účastníkom stavebného (administratívneho) konania. 

Dôkaz: Kópia listu vlastníctva č. 2297 

Napriek tomu, že sme boli v súlade s ust. § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona účastníkmi tohto 

stavebného konania ako vlastníci susednej stavby, špeciálny stavebný úrad (ďalej aj len „ŠSÚ") nám 

v rozpore s ustanoveniami stavebného zákona riadne nedoručil oznámenie o začatí tohto stavebného 

konania, rovnako nám v rozpore s ust. § 69 ods. 1 stavebného zákona nedoručil ani stavebné 

povolenie, čím nám bolo zo strany ŠSÚ znemožnené uplatniť námietky (§ 61 ods. 1), resp. 

nezákonným spôsobom sťažené včas sa dozvedieť o yydaní stavebného povolenia. 

Zrealizovanie stavby, ktorá bola napadnutým rozhodnutím povolená, predstavuje nepochybne 

zásah do našich vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v našom vlastníctve, pretože realizáciou 

nadstavby dôjde k zásadnému obmedzeniu vstupu k nehnuteľnostiam motorovými vozidlami, keďže 

tento bude možný iba prechodom cez zastávku MHD. Jediným vstupom a prístupom k našej 

nehnuteľnosti je totiž vstup cez vchod na Špitálskej ul. č. 31 cez pozemok parcela č. 8509, o výmere 

630 m2
1 druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, evidovaný ako parcela registra „C", ktorý má 

spoločnú hranicu s parcelou registra „C" KN č. 21756/ 1, na ktorej má byť realizovaný SO 102.2. 

Článok 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky garantuje každému základné ľudské právo -

právo vlastniť majetok. Súčasne v čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky sa ustanovuje, že 

vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo 

verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. 

Stavebné povolenie bolo dotknutým orgánom vydané v rozpore so zákonom, nakoľko 

nerešpektuje všeobecne záväzné právne predpisy a v konaní nebolo riadne konané s osobami, 

ktoré mali byť účastníkmi tohto konania. (!) Účastníkom konania nebolo napadnuté 

rozhodnutie riadne doručené a preto nemohlo nadobudnúť ani právoplatnosť. 

1 § 139 ods. 2 písm. d) stavebného zákona: „susedná stavba", rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce 
spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podľa tohto zákona ide, ale jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou 
dotknuté" 
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O existencii tohto rozhodnutia sme sa dozvedeli až dňá 2.8.2017 po tom, čo nám realizátor 

stavby oznámil začatie uskutočňovania danej stavby na základe napadnutého rozhodnutia. 

Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že špeciálny stavebný úrad začatie stavebného konania a aj 

samotné napadnuté rozhodnutie doručoval verejnou vyhláškou. Podľa poučenia uvedeného 

v napadnutom rozhodnutí Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto rozhodnutie bude 

vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Podľa § 14 stavebného poriadku ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie 

podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Doručenie 

verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho 

orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne 

iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli 

správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 

Uvedené ustanovenie zákona bolo špeciálnym stavebným úradom porušené a máme za to, že 

ŠSÚ postupoval spôsobom, ktorým obmedzil možnosť účastníkov konania v konaní sa zúčastniť. 

Podľa § 3 ods. l , 2 správneho poriadku Správne orgány postupujú v konaní v súlade so 

zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti. práva a záujmy 

fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. 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 

obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom 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 § 3 ods. 4 správneho poriadku veta prvá Správne orgány sú povinné svedomite a 

zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania ... 

Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku veta prvá: Rozhodnutie správnych orgánov musí 

vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. 

Podľa § 3 ods. 6 správneho poriadku Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho 

orgánu, na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a 

včas informovať verejnosť o začatí. uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú 

predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné 

ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. 
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ŠSÚ sa pri výdávaní napadnutého rozhodnutia citovanými ustanoveniami' zákona neriadil čo 

má za následok nezákonnosť jeho postupu pri vydávaní rozhodnutia ako aj nezákonnosť samotného 

napadnutého rozhodnutia. 

Cieľom právnej úpravy obsiahnutej v správnom poriadku ako aj v stavebnom zákone, je 

zabezpečiť účastníkom čo naj širšiu možnosť uplatnenia ich práv v konaní. Je povinnosťou správneho 

orgánu umožniť účastníkom konania realizáciu ich práv a dbať na to aby ich záujmy boli pri 

vydávania rozhodnutí zohľadnené. ŠSÚ bol povinný zohľadniť a chrániť práva a záujmy 

dotknutých účastníkov konania aj v prípade, že títo sa z akýchkoľvek dôvodov o konaní 

nedozvedeli. ŠSÚ však na žiadne práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb 

v konaní nechránil, ani na ne neprihliadal ajediný záujem ktorý chránil bol záujem stavebníka, ktorý 

je navyše 100% vlastnený Hlavným mestom SR Bratislava, čo vzhľadom na zvolený priebeh konania 

a odôvodnenie rozhodnutia vyvoláva veľké pochybnosti o nestrannosti ŠSÚ pri vydávaní samotného 

rozhodnutia. 

III. 

Ako je uvedené vyššie účelom povolenej stavby je: úprava komunikácie zvýšením jazdného 

pásu pre plynulé bezbariérové nastupovanie. vystupovanie a prestupovanie cestujúcich z/do električiek 

zo zástavky MHD umiestnenej na chodníku s prejazdom automobilovej dopravy zníženou rýchlosťou. 

Rovnako je vo výrokovej časti rozhodnutia uvedené, že z priestorových podmienok bude 

zrušené nástupište pri Lazaretskej ul. a bude nahradené zastávkou „ viedenského typu " pri Mariánskej 

ul. Pre účely vybudovania tejto zastávky je podľa projektovej dokumentáCie potrebné vykonať 

stavebnú úpravu jestvujúcej miestnej komunikácie zvýšením jazdného pásu na úroveň ± O, 15 m voči 

jestvujúcej nive lete vozovky v celkovej dÍžke 65, O m s 2, O m dlhými nájazdami. 

Stavba má teda jednoznačne slúžiť k zriadeniu a vybudovaniu zastávky MHD, ktorej 

umiestnenie však z výrokovej časti rozhodnutia jednoznačne nevyplýva. Stavbe teda chýba jej 

jednoznačné určené umiestnenie v teréne a to tak výškopisné ako aj polohopisné, pričom 

stavebnému konaniu nepredchádzalo ani rozhodnutie o umiestnení stavby - zastávky .MHD. 

Skutočnosťou je (ako to vyplýva aj zo samotného stavebného povolenia), že v plánovanom mieste 

umiestnenia zastávky MHD žiadna zastávka MHD v súčasnosti neexistuje, a z rozhodnutia vyplýva, 

že konajúci špeciálny stavebný úrad nemal k dispozícii ani žiadne relevantné rozhodnutie, resp. 

podklad k tomu, aby mohol konštatovať, že v danom mieste (nevediac z rozhodnutia presne v ktorom) 

bude zastávka MHD s určitosťou umiestnená, nakoľko zákonom stanoveným postupom došlo 

k stanoveniu jej presného umiestnenia. Rozhodnutie vydal ŠSÚ o deň skôr ako bolo vydané samotné 

stavebné povolenie na rekonštrukciu električkovej trate, ktoré vydal Bratislavský samosprávny kraj, 

ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových 
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dráh a stavby na dráhe podľa § 105 ods. 1 p'ísm. c) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a§ 120 zákona č. 50/ 1976 Zb. stavebného 

zákona pod Č.s.: 03739/2017/CDD 11 dňa 5.5.2017 pre účel a druh stavby: inžinierska stavba, 

električková dráha - jej súčasti. 

Dôkaz: rozhodnutie - stavebné povolenie BSK Č. s.: 03739/2017/CDD 11 zo dňa 5.5.2017 

Podľa prílohy č. 21 písm. e) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 

Slovenskej republiky č. 350/201 O Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, ktorá určuje súčasti 

električkovej dráhy, súčasťou električkovej dráhy sú zastávky, ktoré tvoria nástupištia a nástupné 

ostrovčeky, ich vybavenie a prístrešky. 

V zmysle uvedeného vydal ŠSÚ napadnuté rozhodnutie nad rámec svojej kompetencie 

a príslušnosti. Z tohto pohľadu je potrebné posúdiť dané rozhodnutie ako nulitné, bez akýchkoľvek 

právnych účinkov. 

Keďže SO l 02.2 Zvýšený jazdný pás má byť realizovaný za účelom vybudovania zastávky 

MHD „viedenského typu" nemožno podľa nášho názoru hovoriť pri tomto SO čisto o líniovej stavbe 

a podmienkam líniovej stavby upraviť vedenia stavebného konania. Zriadenie zastávky MHD nemôže 

byť v zmysle zákona líniovou stavbou. Líniovou stavbou by bola oprava v súčasnosti existujúcej 

komunikácie bez zmeny jej účelu. SO 102.2 Zvýšený j azdný pás nie je budovaný pre účely líniovej 

stavby ako takej (komunikácia mohla zostať na pôvodnej výškovej rovni aj po jej rekonštrukcii ET a 

vozovky). Tento SO má byt' realizovaný za úče lom vybudovania zastávky MHD „viedenského typu", 

t.j. inej stavby (zastávka MHD), ktorá charakter líniovej stavby nemá. Navyše jej dÍžka má byť 65m 

čo už samo osebe svedčí o tom, že v danej dÍžke nemôže ísť o líniovú stavbu v zmysle ust§ 139 ods. 3 

písm. b) stavebného zákona. Sme toho názoru, že v tomto prípade nejde ani len o časť líniovej stavby 

ale túto treba chápať v súvislosti s jej určením, ktorým nie je primárne určenie na účely cesty ako to 

má na mysli§ 139 ods. 3 písm. c) stavebného zákona ale stavba je vybudovaný pre iný účel, ktorým je 

zriadenie zastávky MHD. V prípade nejasností o tom, ako treba vykladať jednotlivé ustanovenie 

zákona, musí správny orgán spoľahlivo ustáliť účel existujúcej právnej normy, prípadne právnej 

normy, ktorú musí v súlade so zákonnom vykladať postupom, ktorý predpokladá § 3 správneho 

poriadku, ktorý stanovuje základné pravidlá správneho konania. Tento postup správneho orgánu musí 

viesť k rozumnému usporiadaniu procesných vzťahov zohľadňujúcemu stav a poznatky právnej náuky 

a ustálenú rozhodovaciu prax najvyšších súdnych autorít. Tu poukazujeme na ustálenú rozhodovaciu 

prax najvyšších súdnych autorít a ÚS SR podľa ktorej k výkladu právnych predpisov a ich 

inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska samotného textu zákona (i keby sa javil ako 

jednoznačný a určitý), ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona. Jazykový výklad môže 

totiž predstavovať len prvotné priblíženie sa k obsahu právnej normy, ktorej nositeľom je 

interpretovaný právny predpis; na overenie správnosti či nesprávnosti výkladu alebo na jeho doplnenie 
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či spresnenie potom slúžia ostatne interpretačné prístupy postavené na roveň gramatickému výkladu, v 

tomto prípade logický, systematický a teleologický výklad, ktoré sú spôsobilé v kontexte racionálnej 

argumentácie predstavovať významný konektív pri zistení obsahu a zmyslu aplikovanej právnej normy 

(I. ÚS 351/20 l O). Teleologický výklad predstavuje v súčasnosti priorizovaný spôsob interpretácie 

zákonného textu. 

Z dôvodu posúdenia SO 102.2 ako líniovej stavby, špeciálny stavebný úrad doručoval 

účastníkom oznámenia iba verejnou vyhláškou postupom podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, hoci 

zákonné podmienky na takýto postup neboli splnené. Navyše aj pri tomto pochybení sa ŠSÚ dopustil 

ďalšieho podstatného porušenia zákona pri doručovaní, keď účastníkov konania neoznačil ani 

v rozdeľovníku a napadnuté rozhodnutie doručoval neadresne, všeobecným vymedzením 

vlastníkom susediacich pozemkov, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám 

môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. Takéto všeobecné určenie účastníkov konanie pre 

účely doručenia rozhodnutia je neprípustné pre jeho neadresnosť a podľa tohto vymedzovanie nebolo 

stavebné rozhodnutie určené vlastníkom susedných stavieb v zmysle ust § 139 ods. 2 písm d) 

stavebného zákona, ktoré sú umiestnené na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s 

pozemkom, o ktorý v stavebnom konaní ide, ale jej užívanie môže byt' navrhovanou stavbou dotknuté. 

Susednými pozemkami a stavbami na nich sú podľa § 139 ods. 2 písm. c) stavebného zákona 

pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom správneho konania podľa 

tohto zákona a stavby na týchto pozemkoch. Uvedené znamená, že spoluvlastníkom domu stavby 

súp. č. 275, postavenej na pozemku parcela registra C, pare. č. 8514/1 v k.ú. Staré Mesto 

zapísaným na LV č. 2297 a vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 102195 v k.ú. Staré Mesto 

zapísaným na LV č. 3256 nebolo napadnuté rozhodnutie vôbec doručované !!! ŠSÚ nielenže 

nevymedzil účastníkov konania ich menom, priezviskom a adresou ale ani sa neunúval vymedziť 

okruh účastníkov aspoň konkretizovaním nehnuteľností (súpisným číslom stavieb a pare. číslom 

pozemkov), ktorých vlastníci sa účastníkov považujú. V danom prípade sa podľa nami 

predpokladaného umiestnenia plánovanej zastávky MHD konanie týkalo vlastníkov nehnuteľností 

v k.ú. Staré Mesto zapísaných na LV č. 4181 (p.č. 8508/1, stavba súp. č. 102197, 3 spoluvlastníci), L V 

č. 9687 (p.č. 8509 a p.č. 8514/2, stavba súp. č. 2193 a s.č. 2194, 1 vlastník), L V č. 4619 (p.č. 8515, 

8516, 8517, stavba súp. č. 2191 a s.č. 2192, 1 vlastník), LV č. 1 O (p.č. 851 O, 1 vlastník - samotné hl. 

mesto SR Bratislava), na LV č. 9497, LV č. 6202 a LV č. 3256 (p.č. 8511, p.č. 8512/1 , stavba súp. č. 

102195, 13 spoluvlastníkov), LV č. 6701 (p. č. 8512/2, jeden vlastník) a LV č. 2297 (p.č. 8514/1 , 

stavba súp. č. 275, 5 spoluvlastníkov), t.j. spolu 23 účastníkov, čo je menej ako dotknutých osôb 

a organizácií!!! V konanie je preto postihnuté zjavnou vadou v doručovaní. Ako účastník konania 

máme dôvodné podozrenie, že špeciálny stavebný úrad postupoval v konaní zámerne spôsobom, 

ktorým sťaží účastníkom konania ich reálnu možnosť na uplatnenie ich zákonných práv 

v konaní. Nie je pravdivým tvrdenie, uvedené v odôvodnení rozhodnutia, že špeciálny stavebný úrad, 



- 8 -

oznámil listom č. MAGS SSU 40179/2017/745 18-2/Hu zo dňa 27.03°.2017 začatie stavebného konania 

v uvedenej veci dotknutým orgánom a účastníkom konania. Účastníkom konania žiadny list 

nedoručoval a rovnako ako samotné rozhodnutie toto oznámenie doručoval iba formou verejnej 

vyhlášky. Navyše z oznámenia sa nedalo žiadnym spôsobom zistiť, kto môže byť priamo 

dotknutým účastníkom stavby SO 102.2 nakoľko v oznámení sa bližšie nekonkretizuje umiestnenie 

SO 102.2, je tu uvedená iba skutočnosť, že miestom stavby je: Bratislava, katastrálne územie Staré 

Mesto, parcela registra „C" KN č. 21756/1, parcely registra „E" KN č. 8680/1; 8528; 8529; 8639, 

pričom parcela registra „C" KN č. 21756/1 siaha od Kamenného námestia po križovatku 

Mickiewiczova - Americké námestie - Špitálska. Čo i len čiastočné vymedzenie polohy ako 

v Stavebnom povolení - zastávka „viedenského typu" pri Mariánskej ul. (aj keď stále neurčité) tu 

absentuje. Špeciálny stavebný úrad zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, 

nakoľko mu údajne boli pomery staveniska dobre známe, pričom podľa nás iš lo opäť iba postup na 

sťaženie prístupu účastníkov konania ku konaniu. 

ŠSÚ oznamoval začatie stavebného konania, resp. doručoval Stavebné povolenie 

prostredníctvom verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli ŠSÚ a mestskej časti Bratislava - Staré 

Mesto nešpecifikovaným účastníkom. Takýto postup ŠSÚ bol v rozpore s ustanoveniami príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov - na doručovanie oznámenia o začatí stavebného konania a 

Stavebného povolenia prostredníctvom verejnej vyhlášky neboli splnené zákonom stanovené 

podmienky, resp. spôsob doručenia nezodpovedal zákonom stavenému postupu doručovania verejnou 

vyhláškou. ŠSÚ mal v záujme zachovania objektivity a transparentnosti konania a na dosiahnutie 

účelu a účinkov doručovania identifikovať účastníkov konania tak, aby bolo zjavné a nepochybné, 

ktoré osoby sú za účastníkov konania považované. V súlade so základnými pravidlami správneho 

konania mal ŠSÚ minimálne zriadiť na doručovanie dočasnú úradnú tabulu správneho orgánu na 

mieste, ktorého sa konanie týkalo, t.j. v mieste údajného umiestnenia stavebného objektu a týmto 

spôsobom informovať účastníkov konania o konaní, nakoľko cieľom postupu ŠSÚ malo byť aby sa 

o konaní dozvedel čo najširší počet účastníkov a nie aby sa účastníci o konaní podľa možnosti 

nedozvedeli. Ak sa na konanie po takomto zverejnení oznámenia o jeho začatí neinformoval žiadny 

z vlastníkov nehnuteľnosti mal byť ŠSÚ o to ostražitejší ohľadom správnosti doručovania a minimálne 

mal zriadiť dočasnú úradnú tabulu správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týkalo na 

doručovanie rozhodnutia. 

Podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona: „ Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených 

prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný 

úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred 

konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, 

pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. " 
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Podľa ust. § 69 ods. 1 a 2 stavebného iákona: „ (1) Stavebné povolenie a rozhodnutie o 

predÍžení jeho platnosti sa oznámi rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania a 

upovedomenie o ústnom pojednávaní; tieto rozhodnutia týkajúce sa jednoduchých a drobných stavieb 

sa oznámia aj orgánom štátnej správy, ktoré si vyhradili posúdenie dokumentácie. (2) Ak sa stavebné 

povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, vyvesí sa na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia. " 

Podľa ust. § 26 ods. 2 Správneho poriadku: „Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že 

sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, 

najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, 

ktorého sa konanie týka. " 

V prípade tohto stavebného konania na povolenie stavby - stavebného objektu „SO 102.2 

Zvýšený jazdný pás" nešlo o povolenie líniovej stavby, zvlášť rozsiahlu stavbu, príp. stavbu s veľkým 

počtom účastníkov. V danom prípade , ako sme uviedli, sa podľa nami predpokladaného umiestnenia 

plánovanej zastávky MHD konanie týkalo 23 vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto, čo je menej 

ako dotknutých osôb a organizácií. ŠSÚ v napadnutom stavebnom povolení vôbec nešpecifikoval a 

nezdôvodnil, na základe ktorého zákonného dôvodu oznamoval začatie stavebného konania a vydanie 

stavebného povolenia účastníkom stavebného konania formou verejnej vyhlášky; aj z tohto dôvodu je 

preto napadnuté stavebné povolenie nepreskúmateľné pre nedostatočné odôvodnenie, keďže z jeho 

obsahu nie je možné zistiť, akými právnymi úvahami sa žalovaný orgán verejnej správy riadil pri 

rozhodovaní o spôsobe doručovania oznámenia o začatí stavebného konania a následne aj 

predmetného stavebného povolenia. 

V napadnutom Stavebnom povolení je síce predmetná stavba špecifikovaná ako „trvalá 

líniová stavba", v prípade stavebného objektu „SO 102.2" však v žiadnom prípade o líniovú stavbu (§ 

139 ods. 3 stavebného zákona) ísť nemôže. 

Až od realizátora stavby sme sa dozvedeli, že predmetná zastávka .MHD Viedenského typu 

má byť umiestnená bezprostredne pred nehnuteľnosťami v našom vlastníctve, pričom zastávka 

má byť umiestnená priamo pred vjazdom do domového vnútrobloku, ktorý je v bráne domu na 

Špitálskej 31 a tvorí j edinú prístupovú cestu k domovým nehnuteľnostiam Špitálska 33 a Špitálska 35. 

Uvedené znamená, že autá parkujúce vo vnútrobloku ako aj zásobovanie hostela dlhodobo 

umiestneného v dome na Špitáskej 35 by sústavne mali prechádzať cez plánovanú zastávku MHD, t.j. 

pomedzi stojacich ľudí čakajúcich na MHD, križovaných chodcami prechádzajúcimi po chodníku. 

V tomto úseku plánovanej zastávky MHD viedenského typu sa nachádzajú ďalšie 3 vjazdy na 

nehnuteľnosti Špitálska 27, 29 a 37. 
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z uvedených dôvodov predstavuje navrhovaná stavba svojím umiestnením zásadné zhoršenie 

kvality daného územia a výrazne obmedzí vlastnícke práva vlastníkov okolitých nehnuteľností. 

Samotné plánované umiestnenie danej zastávky v predpokladanom mieste je vzhľadom na existujúce 

vjazdy pre motorové vozidlá nelogické, pričom v danom smere trate sú oveľa vhodnejšie miesta najej 

zriadenie bližšie smerom ku Kamennému námestiu. Navyše umiestnenie zastávky MHD na danom 

mieste je v rozpore s vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 

350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh. Podľa § 49 tejto vyhlášky - Vybavenie 

zastávok - ods. 1 Zastávky na električkovej dráhe sa umiestňujú tak, aby neohrozovali bezpečnosť 

prevádzky električkovej dráhy a prevádzkovanie dopravy na električkovej dráhe alebo premávku na 

cestnej komunikácii. Ich stavebná úprava umožňuje ľahký a bezpečný prístup cestujúcim. 

Uvedené skutočnosti ŠSÚ v napadnutom rozhodnutí nijakým spôsobom nezohľadnil, a hoci 

mu zákon ukladá ex lege ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania ani 

z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia sa nedá zistiť akým spôsobom sa ŠSÚ s obmedzením 

vlastníckych práv účastníkov konania vysporiadal, aký ohľad na ne bral a ako zvážil existenciu 

štyroch vjazdov do domových nehnuteľností cez chodník na ktorom má byť umiestnená zastávka 

MHD a to aj z pohľadu uvedeného ust. § 49 vyhl. č. 350/2010 Z.z. 

IV. 

ŠSÚ sa v rozhodnutí nijakým spôsobom nevysporiadal ani so skutočnosťou, že na danú stavbu 

absentuje územné rozhodnutie. Stavby na ktoré územné rozhodnutie nie j e potrebné sú taxatívne 

vymenované v ust. § 39a stavebného zákona. Charakter SO 102.2. však nespÍňa ani jedna z týchto 

stavieb. V súlade s ust. § 32 ods. 1 stavebného zákona pritom platí, že umiestňovať stavby, meniť 

využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, 

ktorým je a) rozhodnutie o umiestnenie stavby, b) rozhodnutie o využití územia, c) rozhodnutie o 

chránenom území alebo o ochrannom pásme, d) rozhodnutie o stavebnej uzávere. V prípade stavieb -

stavebných objektov povolených napadnutým Stavebným povolením neboli splnené vyššie citované 

zákonné podmienky výnimky z povinnosti zabezpečenia rozhodnutia o umiestnení stavby, tzn. 

Stavebné povolenie ani nemalo byť v tomto prípade vydané. V odôvodnení Stavebného povolenia 

ŠSÚ neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali výnimku z povinnosti predchádzaj úceho 

vydania rozhodnutia o umiestnení stavby (SO 102.2 Zvýšený jazdný pás), pričom j e zrejmé, že tento 

SO má iné výškové parametre ako existujúce cesta. 

V stavebnom konaní je pritom stavebný úrad povinný skúmať o. i. aj to či dokumentácia 

predložená stavebníkom spÍňa podmienky územného rozhodnutia (§ 62 ods. 1 písm. a) stavebného 

zákona); z odôvodnenia napadnutého Stavebného povolenia však nijakým spôsobom nevyplýva, či 

špeciálny stavebný úrad, tieto podmienky skúmal, resp. č i takéto podmienky vôbec existovali, ako a 
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čím boli určené a stavebníkom potenciálne splnené, resp. či mali vydaniu stavebného povolenia 

predchádzať a aké závery z toho ŠSÚ vyvodil. 

Napadnuté Stavebné povolenie preto vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, je 

nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov a v konaní pred ŠSÚ, ktoré vydaniu Stavebného povolenia 

predchádzalo, došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní, ktoré malo za následok vydanie 

nezákonného rozhodnutia. 

v. 

Z vyššie popísaných dôvodov je napadnuté stavebné povolenie nepreskúmateľné pre 

nedostatok dôvodov. 

Princípy dobrej správy sú vyjadrené v odporúčaniach Rady Európy a na tieto princípy 

odkazuje aj európska judikatúra. 

Slovenská republika ako právny štát a člen Európskej únie presadzuje súladnosť správania 

správneho orgánu so všetkými právnymi predpismi v intenciách čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej 

republiky a aj s princípmi dobrej správy. 

Uplatnenie princípov dobrej správy v právnej praxi znamená, že každé rozhodnutie musí byť 

náležite odôvodnené, aby bolo transparentné a preskúmateľné. 

Medzi dôvody nezrozumiteľnosti rozhodnutia správneho orgánu patrí i absencia právnych 

záverov vyplývajúcich z rozhodujúcich skutkových okolností, ako i ich nejednoznačnosť. 

Nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov je založená na nedostatku skutkových 

dôvodov, pričom ide o vady skutkových zistení, o ktoré sú opreté rozhodovacie dôvody. Za takéto 

vady možno považovať prípady, keď je rozhodnutie založené na skutočnostiach nezisťovaných v 

konaní, prípadne keď nie je zrejmé. či vôbec nejaké dôkazy boli v konaní vykonané. 

Vlastný výrok rozhodnutia nepresvedčí o správnosti rozhodnutia, ak nebude riadne 

odôvodnený. Odôvodnenie je zhrnutím všetkých zistených skutočností odôvodňujúcich výrok 

rozhodnutia. Musí preto v plnom rozsahu zodpovedať skutočným výsledkom uskutočneného konania. 

Správny poriadok v ustanovení § 47 ods. 3 ustanovuje, že 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. V rozhodnutí sa spravidla, pokiaľ ide o skutkovú stránku, najprv uvedie podstata veci, a 

potom nasleduje rozbor dôkazov a ostatných podkladov rozhodnutia. V odôvodnení je nutné reagovať 

na prípadné pripomienky a návrhy účastníkov konania, na ich vyjadrenia k podkladom rozhodnutia, a 

vysporiadať sa i s prípadnými rozpormi v jednotliv)'ch dôkazoch. Potom by mali byť uvedené závery 
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o tom, ktoré skutočnosti sú vzaté za nepochybne zistené, posúdi sa právny význam týchto skutočností a vysloví sa úsudok o predmete konania. S poukazom na právnu nonnu, citovanú vo výroku rozhodnutia, sa zdôvodní jej použitie v konkrétnom prípade. V prípade ak v konaní neboli vznesené námietky, správny orgán sa musí vysporiadať s tým, ako aplikoval svoju zákonnú povinnosť chrániť práva a oprávnené záujmy účastníkov. V každom prípade je potrebné, aby bola dobre vystihnutá podstata veci a aby odôvodnenie netrpelo nedostatkom dôvodov. 

Týmto požiadavkám napadnuté rozhodnutie jednoznačne nevyhovuje. 

Napadnuté rozhodnutie obsahuje iba formálne náležitosti. V odôvodnení je popísaný iba stručný priebeh správneho konania od podania žiadosti po vydanie rozhodnutia. ŠSÚ síce .uvádza, že „ v stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk uvedených v§ 62 stavebného zákona", avšak bez bližšieho zdôvodnenia o ktoré hľadiská malo ísť, resp. ktoré konkrétne a akým spôsobom boli z jeho strany preskúmané a posúdené. Z obsahu odôvodnenia napadnutého Stavebného povolenia tieto skutočnosti vôbec nie je možné zistiť. Z odôvodnenia rozhodnutia nie je ani zrejmé, či sa ŠSÚ zaoberal právami a právom chránenými záujmami účastníkov. ŠSÚ iba skonštatoval , že upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli pomery staveniska dobre známe, 
pričom žiadnym spôsobom neuviedol, aké by tieto pomery mali byť, čo sa v mieste stavby nachádza, ako stavba obmedzí iných účastníkov a pod. V odôvodnení rozhodnutia absentujú akékoľvek úvahy správneho orgánu. Bez uvedenia akýchkoľvek úvah ŠSÚ nemožno v žiadnom prípade považovať rozhodnutie ŠSÚ za súladné so zákonom. ŠSÚ postupoval tak, že v odôvodnení svojho rozhodnutia vôbec nezhrnul ani len skutkové zistenia. Iba stručne zrekapituloval vývoj veci a rozhodol bez toho, aby svoje závery odôvodnil. Absencia akýchkoľvek úvah správneho orgánu v nadväznosti aj na základné pravidlá správneho konania zakladá zjavnú nepreskúmateľnosť správneho rozhodnutia pre nedostatok dôvodov. 

VI. 

Súčasne napádam aj obsah záväzného stanoviska Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, č. 11065/53989/2016/ST A!Kno zo dňa 16.12.2016 ako príslušného cestného správneho orgánu, ktoré 
nezohľadnilo existujúce vzťahy v lokalite, najmä existujúce vjazdy a výjazdy z domových 
nehnuteľnosti a existujúcich vnútroblokov. Nezohľadnilo ani existenciu prevádzok v danej lokalite a ich dopravnú obslužnosť v čase realizácie stavby. 

VII. 

Keďže hlavné mesto SR Bratis lava ako špeciálny stavebný úrad pri rozhodovaní a vydávaní napadnutého stavebného povolenia konalo v rozpore s platnými právnymi predpismi, žiadam odvolací 
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správny orgán, odvolací orgán, aby napadnuté rozhodnutie.zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu 

na nové prejednanie a rozhodnutie. 

V Bratislave dňa 02.08.2017 

JUDr. Vladimír Kán 

Súčasne doručované: 

Okresný úrad Bratislava 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Tomášikova 46 

832 05 Bratislava 

Martina Kánová 



Účastníci : 

llllllllllllllllll llllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
MAG0P000XU08 

MAGISTRÁT HL. M. SR BRATISLAVY 

- 7 -08- 2017 
•. ! " $;· . .; .• 

· .. :..i .. .. 

Chalániová Jana 
dátum nar. 
bytom: Špitálska 33 Bratislava 

Majerčíková Alžbeta r. Jarolínová 
dátum nar 
bytom: Špitálska 33 Bratislava 

Zapletalová Adriana 
dátum nar. 
bytom: Špitálska 33 Bratislava 

Majerčíková Linda r. Majerčíková Ing. 
dátum nar. 
bytom: Špitálska 33 Bratislava 

Kmetóni Dušan Ing. 
dátum nar. 
bytom: Špitá lska 33 Bratislava 

Stromček Viktor Ing. 
dátum nar. 
bytom: Špitálska 33 Bratislava 

Škovranko Marian r. Škovranko, Ing. 
dátum nar. 
bytom: Špitálska 33 Bratislava 

Hromada Ján 
dátum nar. 
bytom S ládkovičova 1 O, Piešťany 

HLAVNÉ MESTO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1 
P. O. Box 192 
814 99 Bratislava 1 
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ODVOLANIE 

proti stavebnému povoleniu 
rozhodnutiu Hlavného mesta SR 
Bratislavy, ako príslušného špeciálneho 
stavebného úradu pre miestne 
komunikácie 1. a II. triedy č. MAGS SSU 
40179/2017/79507-3/HU zo dňa 
04.05.2017 
- l X 

- prílohy podľa textu 
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Označení účastníc i konania týmto podávame odvo lanie prot i stavebnému povoleniu -

rozhodnutiu Hlavného mesta SR Bratislavy, ako príslušného špeciálneho stavebného úradu pre 

miestne komunikácie 1. a II. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad"), č. MAGS SSU 

401 79/20 17/79507-3/HU zo dňa 04.05.2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie" alebo „stavebné 

povolenie"), ktorým bolo vydané stavebné povo lenie stavebníkovi: DOPRAVNÝ PODNIK 

BRATISLAVA, a.s., O lejkárska l, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736 (ďa lej len „stavebník") na 

stavebné objekty, SO l 02.2 Zvýšený jazdný pás, SO 607 Osvetlenie priechodu pre chodcov, tvoriace 

súčasť stavby: „Oprava električkovej trate na Špitálskej ul.", miesto stavby: Bratislava, katastrálne 

územie Staré Mesto, parcela registra „C" KN č. 21756/1, parcely registra „E" KN č . 868011; 8528; 

8529; 8639 a žiadame odvolací orgán, aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vráti l prvostupňovému 

orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie a to z nasledovných 

dôvodov: 

Napadnuté rozhodnutie považujeme za nesprávne, vychádzajúce z nedostatočne zisteného 

skutočného stavu veci, vydané na zák lade postupu a vyhodnotenia zistených skutočností v rozpore so 

základnými zásadami správneho konania a v rozpore so zákonom, poškodzujúce základné práva 

účastníkov konania garantované Ústavou Slovenskej republiky a za nezákonné. 

1. 

Stavebné povo lenie bolo vydané podľa § 32, § 46 a §47 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), podľa § 66 

stavebného zákona a § 1 O vyh lášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona hlavným mestom SR Bratislavou, ako prís lušným orgánom, na stavby 

- stavebné objekty 

SO 102.2 Zvýšený jazdný pás 

SO 607 Osvetlenie priechodu pre chodcov 

tvoriace súčasť stavby: „Oprava električkovej trate na Špitálskej ul." 

miesto stavby: Bratislava, katastrálne územie Staré Mesto 

parcela registra „C" KN č. 21756/1 

parcely registra „E" KN č. 868011; 8528; 8529; 8639 

druh stavby: zmena dokončenej stavby - dopravná infraštruktúra - trvalá líniová stavba 

účel stavby: úprava komunikácie zvýšením jazdného pásu pre plynulé bezbariérové nastupovanie, 

vystupovan ie a prestupovanie cestujúc ich z/do električiek zo zástavky MHD umiestnenej na chodníku 

s prejazdom automob ilovej dopravy zníženou rých losťou . 
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Na stavbu vydala Mestská časť Bratislava Staré Mesto záväzné stanovisko č. 

1 1065/53989/20 16/ST A/Kno zo dňa 16. 12.2016 v sú lade s ustanovením § 120 stavebného zákona. 

II. 

Odvolate lia sme vlastníkmi bytov v bytovom dome na Špitálskej ulici č. 33, súp. č. 102195, 

spo luvlastníkmi spo ločných častí a zariadení bytového domu a spoluvlastníkmi pozemku pare. reg. 

„C" p. č. 8511, p.č. 8512/1, v k.ú. Staré Mesto zapísaných na LV č. 6202 a LV č. 3256 so vstupom na 

pozemok z miestnej komunikácie 11. triedy Špitálska ulica na ktorej má byt' v zmysle predmetného 

Stavebného povolenia rea lizovaný stavebný objekt „SO 102.2 Zvýšený jazdný pás", tzn . ako vlastník 

susediacej stavby ex lege - v súlade s ust. § 139 ods. 2 písm. d) stavebného zákona' - odvolatel ia sme 

účastníkom stavebného (administratívneho) konania. 

Dôkaz: Kópia listu vlastníctva č. 6202 a LV č. 3256 

Napriek tomu, že sme boli v sú lade s ust. § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona účastníkmi tohto 

stavebného konania ako vlastníci susednej stavby, špeciálny stavebný úrad (ďalej aj len „ŠSÚ") nám 
v rozpore s ustanoveniami stavebného zákona riadne nedoručil oznámenie o začatí tohto stavebného 

konania, rovnako nám v rozpore s ust. § 69 ods. 1 stavebného zákona nedoručil ani stavebné 
povolenie, čím nám bolo zo strany ŠSÚ znemožnené uplatniť námietky (§ 61 ods. 1), resp. 

nezákonným spôsobom sťažené včas sa dozvedieť o vydaní stavebného povolenia. 

Zrealizovanie stavby, ktorá bola napadnutým rozhodnutím povolená, predstavuje nepochybne 
zásah do našich vlastníckych práv k nehnute ľnostiam v našom vlastníctve, pretože realizáciou stavby 
dôjde k zásadnému obmedzeniu vstupu k nehnuteľnostiam motorovým i vozidlami, keďže tento bude 
možný iba prechodom cez zastávku MHD. Jediným vstupom a prístupom k našej nehnuteľnosti je 
totiž vstup cez vchod na Špitálskej ul. č. 31 cez pozemok parcela č. 8509, o výmere 630 m2

, druh 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria, evidovaný ako parcela registra „C", ktorý má spo ločnú 

hranicu s parcelou registra „C'' KN č. 21756/1, na ktorej má byt' realizovaný SO 102.2 ako aj cez 
pozemok p.č. 851 O. Na zabezpečen ie vstupu máme zriadené vecné bremeno zapísané na L V č. 9687 
ako vecné bremeno-právo prechodu peši aj autom cez par.č . 8509 pre vlastníkov par.č. 851 1 a 85 1211 
v rozsahu vyznačenom GP 16/98 podľa V-41987/98 z 28.1.1999, Protokol o zápise evid. zmeny R-
4747/13. Vecné bremeno je zapísané aj na LV č. 6202 ako právo prechodu peši aj autom cez par.č . 

8509 a 851 O v prospech vlastníkov par.č . 8511, 8512/ 1 v rozsahu vyznačenom GP 16/98 pod ľa V-
41987 /98 z 28.1.1999, Protokol o zápise evid. zmeny R-4747/ 13. 

Dôkaz: Kópia listu vlastníctva č. 9687 a L V č. 6202 

Článok 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky gara ntujé každému základné ľudské právo -

právo vlastniť majetok. Súčasne v čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky sa ustanovuje, že 

1 § 139 ods. 2 písm. d) stavebného zákona: „susedná stavba", rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce 
spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podľa tohto zákona ide, ale jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou 
dotkn111é " 
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vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo 

verejnom záuj me, a to na základe zákona a za primeranú náhradu . 

Stavebné povolenie bolo dotknutým orgánom vydané v rozpore so zákonom, nakoľko 

nerešpektuje všeobecne záväzné právne predpisy a v konaní nebolo riadne konané s osobami, 

ktoré mali byť účastníkmi tohto konania. (!) Účastníkom konania nebolo napadnuté 

rozhodnutie riadne doručené a preto nemohlo nadobudnúť ani právoplatnosť. 

O existencii tohto rozhodnutia sme sa dozvedel i až dňa 2.8.2017 po tom, čo nám realizátor 

stavby oznámil začatie uskutočňovania danej stavby na základe napadnutého rozhodnutia. 

Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že špeciálny stavebný úrad začatie stavebného konania a aj 

samotné napadnuté rozhodnutie doručoval verej nou vyhláškou. Podľa poučenia uvedeného 

v napadnutom rozhodnutí Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto rozhodnutie bude 

vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dni na úradnej tabuli 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Podľa § 14 stavebného poriadku ak nie j e výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie 

podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Doručenie 

verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho 

orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne 

iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli 

správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 

Uvedené ustanovenie zákona bolo špeciálnym stavebným úradom porušené a máme za to, že 

ŠSÚ postupoval spôsobom, ktorým obmedzil možnosť účastníkov konania v konaní sa zúčastniť. 

Podľa § 3 ods. 1, 2 správneho poriadku Správne orgány postupujú v konaní v súlade so 

zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záu;my 

fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. 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 

obhajovať. najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom 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 § 3 ods. 4 správneho poriadku veta prvá Správne orgány sú povinné svedomite a 

zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania „ . 
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Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku veta prvá: Rozhodnutie správnych orgánov musí 

vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. 

Podľa § 3 ods. 6 správneho poriadku Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho 

orgánu, na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a 

včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú 

predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuj e osobitný zákon. Pritom sú povinné 

ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. 

ŠSÚ sa pri vydávaní napadnutého rozhodnutia citovanými ustanoveniami zákona neriadil čo 

má za následok nezákonnosť j eho postupu pri vydávaní rozhodnutia ako aj nezákonnosť samotného 

napadnutého rozhodnutia. 

Cieľom právnej úpravy obsiahnutej v správnom poriadku ako aj v stavebnom zákone, je 

zabezpečiť účastníkom čo najširšiu možnosť uplatnenia ich práv v konaní. Je povinnosťou správneho 

orgánu umožniť účastníkom konania realizáciu ich práv a dbať na to aby ich záujmy boli pri 

vydávania rozhodnutí zohľadnené . ŠSÚ bol povinný zohľadniť a chrániť práva a záujmy 

dotknutých účastníkov konania aj v prípade, že títo sa z akýchkoľvek dôvodov o konaní 

nedozvedeli. ŠSÚ však na žiadne práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb 

v konaní nechránil, ani na ne neprihliadal ajed iný záujem ktorý chráni l bol záujem stavebníka, ktorý 

je navyše 100% vlastnený Hlavným mestom SR Bratislava, čo vzhľadom na zvo lený priebeh konania 

· a odôvodnenie rozhodnutia vyvo láva veľké pochybnosti o nestrannosti ŠSÚ pri vydávaní samotného 

rozhodnutia. 

III. 

Ako je uvedené vyššie úče lom povolenej stavby je: úprava komunikácie zvýšením jazdného 

pásu pre plynulé bezbariérové nastupovanie, vystupovanie a prestupovanie cestujúcich z/do električiek 

zo zástavky MHD umiestnenej na chodníku s prejazdom automobilovej dopravy zníženou rýchlosťou. 

Rovnako je vo výrokovej časti rozhodnutia uvedené, že z priestorových podmienok bude 

zrušené nástupište pri Lazaretskej ul. a bude nahradené zastávkou „ viedenského typu'' pri Mariánskej 

ul. Pre účely vybudovania tejto zastávky je podľa projektovej dokumentácie potrebné vykonať 

stavebnú úpravu jestvujúcej miestnej komunikácie zvýšením jazdného pásu na úroveň ± 0, 15 m voči 

jestvuj úcej nivelete vozovky v celkovej dÍžke 65,0 m s 2,0 m dlhými nájazdami. 

Stavba má teda jednoznačne slúžiť k zriadeniu a vybudovaniu zastávky MHD, ktorej 

umiestnen ie však z výrokovej časti rozhodnutia jednoznačne nevyplýva. Stavbe teda chýba jej 

jednoznačné určené umiestnenie v teréne a to tak výškopisné ako aj polohopisné, pričom 

stavebnému konaniu nepredchádzalo ani rozhodnutie o umiestnení stavby - zastávky MHD. 
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Skutočnosťou je (ako to vyplýva aj zo samotného stavebného povolen ia), že v plánovanom mieste 

umiestnenia zastávky MHD žiadna zastávka MHD v súčasnosti neexistuje, a z rozhodnutia vyplýva, 

že konajúci špeciálny stavebný úrad nemal k dispozícii ani žiadne relevantné rozhodnutie, resp. 

podklad k tomu, aby mohol konštatovať, že v danom mieste (nevediac z rozhodnutia presne v ktorom) 

bude zastávka MHD s určitosťou umiestnená, nakoľko zákonom stanoveným postupom došlo 

k stanoveniu jej presného umiestnenia. Rozhod nutie vydal ŠSÚ o deň skôr ako bolo vydané samotné 

stavebné povolenie na rekonštrukciu električkovej trate, ktoré vydal Bratis lavský samosprávny kraj , 

ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových 

dráh a stavby na dráhe podľa § 105 ods. 1 písm. c) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného 

zákona pod Č.s.: 03739/20 17/CDD 11 dňa 5.5.2017 pre účel a druh stavby: inžinierska stavba, 

električková dráha - jej súčasti. 

Dôkaz: rozhodnutie - stavebné povolenie BSK Č.s.: 03739/2017/CDD 11 zo dňa 5.5.2017 

Podľa prílohy č. 21 písm. e) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a te lekomunikácií 

Slovenskej republiky č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, ktorá určuje súčasti 

e lektričkovej dráhy, súčasťou električkovej dráhy sú zastávky, ktoré tvoria nástupištia a nástupné 

ostrovčeky, ich vybavenie a prístrešky. 

V zmysle uvedeného vydal ŠSÚ napadnuté rozhodnutie nad rámec svojej kompetencie 

a príslušnosti. Z tohto pohľadu j e potrebné posúdiť dané rozhodnutie ako nulitné, bez 

akýchkoľvek právnych účinkov. 

Keďže SO 102.2 Zvýšený jazdný pás má byť realizovaný za úče lom vybudovania zastávky 

MHD „viedenského typu" nemožno podľa nášho názoru hovoriť pri tomto SO č i sto o líniovej stavbe 

a podmienkam líniovej stavby upraviť vedenia stavebného konania. Zriadenie zastávky MHD nemôže 

byť v zmysle zákona líniovou stavbou. Líniovou stavbou by bola oprava v súčasnosti existujúcej 

komunikácie bez zmeny jej účelu. SO 102.2 Zvýšený jazdný pás nie je budovaný pre účely líniovej 

stavby ako takej (komunikácia mohla zostať na pôvodnej výškovej rovni aj po jej rekonštrukcii ET a 

vozovky). Tento SO má byť realizovaný za úče lom vybudovan ia zastávky MHD „viedenského typu", 

t.j. inej stavby (zastávka MHD), ktorá charakter líniovej stavby nemá. Navyše jej dÍžka má byť 65m 

čo už samo osebe svedčí o tom, že v danej dÍžke nemôže ísť o líniovú stavbu v zmysle ust§ 139 ods. 3 

písm. b) stavebného zákona. Sme toho názoru, že v tomto prípade nejde ani len o časť líniovej stavby 

ale túto treba chápať v súvis losti s jej určením, ktorým nie je primárne určen ie na úče ly cesty ako to 

má na mysli § 139 ods. 3 písm. c) stavebného zákona ale stavba je vybudovaný pre iný úče l , ktorým je 

zriadenie zastávky MHD. V prípade nejasností o tom, ako treba vyk ladať jednotl ivé ustanovenie 

zákona, musí správny orgán spoľahlivo ustá liť úče l existujúcej právnej normy, prípadne právnej 

normy, ktorú musí v súlade so zákonnom vyk ladať postupom, ktorý predpokladá § 3 správneho 
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poriadku, ktorý stanovuje základné pravidlá správneho konania. Tento postup správneho orgánu musí 

viesť k rozumnému usporiadaniu procesných vzťahov zohľadňujúcemu stav a poznatky právnej náuky 

a ustálenú rozhodovaciu prax najvyšších súdnych autorít. Tu poukazujeme na ustálenú rozhodovaciu 

prax najvyšších súdnych autorít a ÚS SR podľa ktorej k výkladu právnych predpisov a ich 

inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska samotného textu zákona (i keby sa javil ako 

jednoznačný a určitý), ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona. Jazykový výklad môže 

totiž predstavovať len prvotné priblíženie sa k obsahu právnej normy, ktorej nositeľom je 

interpretovaný právny predpis; na overen ie správnosti č i nesprávnosti výkladu alebo na jeho doplnenie 

č i spresnenie potom s lúžia ostatné interpretačné prístupy postavené na roveň gramatickému výkladu, v 

tomto prípade logický, systematický a teleologický výklad, ktoré sú spôsobi lé v kontexte racionálnej 

argumentácie predstavovať významný konektív pri zistení obsahu a zmyslu ap likovanej právnej normy 

(1. ÚS 351/201 O). Teleologický výklad predstavuje v súčasnosti priorizovaný spôsob interpretácie 

zákonného textu. 

Z dôvodu posúdenia SO 102.2 ako líniovej stavby, špeciálny stavebný úrad doručoval 

účastníkom oznámenia iba verejnou vyhláškou postupom podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, hoci 

zákonné podmienky na takýto postup neboli splnené. Navyše aj pri tomto pochybení sa ŠSÚ dopustil 

ďalšieho podstatného porušenia zákona pri doručovaní, keď účastníkov konania neoznačil ani 

v rozdeľovníku a napadnuté rozhodnutie doručoval neadresne, všeobecným vymedzením 

vlastníkom susediacich pozemkov, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám 

môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. Takéto všeobecné určenie účastníkov konanie pre 

účely doručenia rozhodnutia je neprípustné pre jeho neadresnosť a podľa tohto vymedzovanie nebolo 

stavebné rozhodnutie určené vlastníkom susedných stavieb v zmysle ust § 139 ods. 2 písm d) 

stavebného zákona, ktoré sú umiestnené na takom pozemku, ktorý nemá síce spo ločnú hranicu s 

pozemkom, o ktorý v stavebnom konaní ide, a le jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté. 

Susednými pozemkami a stavbami na nich sú podľa § 139 ods. 2 písm. c) stavebného zákona 

pozemky, ktoré maj ú spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom správneho konania podľa 

tohto zákona a stavby na týchto pozemkoch. Uvedené znamená, že vlastníkom bytov v bytovom 

dome na Špitálskej ulici č. 33, súp. č. 102195, ktorí sú spoluvlastníkmi spoločných častí 

a zariadení bytového domu a spoluvlastníkmi pozemku pare. reg. „C" p.č. 8511, p.č. 8512/1, v 

k.ú. Staré Mesto zapísaným na LV č. 6202 a LV č. 3256 nebolo napadnuté rozhodnutie vôbec 

doručované !!! ŠSÚ nielenže nevymedzi l účastníkov konania ich menom, priezv iskom a adresou ale 

ani sa neunúval vymedziť okruh účastn íkov aspoň konkretizovaním nehnuteľností (súpisným číslom 

stavieb a pare . čís lom pozemkov), ktorých vlastníci sa účastníkov považujú. V danom prípade sa 

podľa nami predpokladaného umiestnenia plánovanej zastávky MHD konanie týkalo vlastníkov 

nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto zap ísaných na LY č. 4181 (p.č. 8508/1, stavba súp. č . 102197, 3 

spoluvlastníci), LY č. 9687 (p.č. 8509 a p.č. 85 14/2, stavba súp. č. 2 193 a s.č. 2 194, 1 vlastník), LV č . 
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4619 (p.č. 8515, 8516, 8517, stavba súp. č. 219 1 as.č. 2192, 1 vlastník), LV č. IO (p.č. 8510, 1 

vlastník- samotné hl. mesto SR Bratislava), na LY č. 9497, LV č. 6202 a LV č . 3256 (p.č. 851 l , p.č. 

8512/1, stavba súp. č. 102 l 95, 13 spol uvlastníkov), LV č. 6701 (p.č. 8512/2, jeden vlastník) a L V č. 

2297 (p.č. 8514/1, stavba súp. č. 275, 5 spoluvlastníkov), t.j. spolu 23 účastníkov, čo je menej ako 

dotknutých osôb a organizácií ! !! V konanie je preto postihnuté zjavnou vadou v doručovaní. Ako 

účastník konania máme dôvodné podozrenie, že špeciálny stavebný úrad postupoval v konaní 

zámerne spôsobom, ktorým sťaží účastníkom konania ich reálnu možnosť na uplatnenie ich 

zákonných práv v konaní. Nie je pravdivým tvrdenie, uvedené v odôvodnení rozhodnutia, že 

špeciálny stavebný úrad, oznámil listom č. MAGS SSU 40179/2017/74518-2/Hu zo dňa 27.03.2017 

začatie stavebného konania v uvedenej veci dotknutým orgánom a účastníkom konania. Účastníkom 

konania žiadny list nedoručoval a rovnako ako samotné rozhodnutie toto oznámenie doručoval iba 

formou verejnej vyhlášky. Navyše z oznámenia sa nedalo žiadnym spôsobom zistiť, kto môže byť 

priamo dotknutým účastníkom stavby SO 102.2 nako ľko v oznámení sa bližšie nekonkretizuje 

umiestnenie SO 102.2, je tu uvedená iba skutočnosť, že miestom stavby je: Bratislava, katastrálne 

územie Staré Mesto, parcela registra „C" KN č. 21756/1, parcely registra „E" KN č. 8680/ 1; 8528; 

8529; 8639, pričom parcefa registra „C" KN č. 21756/1 s iaha od Kamenného námestia po križovatku 

Mickiewiczova - Americké námestie - Špitálska. Čo i len čiastočné vymedzenie polohy ako 

v Stavebnom povolení - zastávka „viedenského typu" pri Mariánskej ul. (aj keď stále neurčité) tu 

absentuje. Špeciálny stavebný úrad zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovan ia, 

nakoľko mu údajne boli pomery staveniska dobre známe, pričom pod ľa nás išlo opäť iba postup na 

sťažen ie prístupu účastníkov konania ku konaniu. 

ŠSÚ oznamoval začatie stavebného konania, resp. doručoval Stavebné povolenie 

prostredníctvom verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli ŠSÚ a mestskej časti Bratislava - Staré 

Mesto nešpecifikovaným účastníkom. Takýto postup ŠSÚ bol v rozpore s ustanoveniami príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov - na doručovanie oznámenia o začatí stavebného konania a 

Stavebného povolenia prostredníctvom verejnej vyhlášky neboli splnené zákonom stanovené 

podmienky, resp. spôsob doručenia nezodpovedal zákonom stavenému postupu doručovania verejnou 

vyhláškou. ŠSÚ mal v záujme zachovan ia objektiv ity a transparentnosti konania a na dosiahnutie 

účelu a účinkov doručovania identifikovať účastníkov konania tak, aby bolo zjavné a nepochybné, 

ktoré osoby sú za účastníkov konania považované. V súlade so základnými pravidlam i správneho 

konania ma l ŠSÚ minimálne zriad iť na doručovanie dočasnú úradnú tabulu správneho orgánu na 

mieste, ktorého sa konanie týkalo, t.j. v mieste údajného umiestnen ia stavebného objektu a týmto 

spôsobom informovať účastníkov konania o konaní, nakoľko cieľom postupu ŠSÚ malo byt' aby sa 

o konaní dozvedel čo najširší počet účastníkov a nie aby sa účastníci o konaní podľa možnosti 

nedozvedeli . Ak sa na konanie po takomto zverejnení oznámenia o jeho začatí neinformoval žiadny 

z vlastníkov nehnuteľnosti mal byť ŠSÚ o to ostražitej ší ohľadom správnosti doručovania a minimálne 
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mal zriadiť dočasnú úradnú tabul u správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týkalo na 

doručovanie rozhodnut ia. 

Podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona: „Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených 

prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný 

úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred 

konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, 

pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. " 

Podľa ust. § 69 ods. 1 a 2 stavebného zákona: „ (1) Stavebné povolenie a rozhodnutie o 

predÍžení jeho platnosti sa oznámi rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania a 

upovedomenie o ústnom pojednávaní; tieto rozhodnutia týkajúce sa jednoduchých a drobných stavieb 

sa oznámia aj orgánom štátnej správy, ktoré si vyhradili posúdenie dokumentácie. (2) Ak sa stavebné 

povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, vyvesí sa na 15 dni spôsobom v mieste obvyklým. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia. " 

Pod ľa ust. § 26 ods. 2 Správneho poriadku: „Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že 

sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, 

najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, 

ktorého sa konanie týka. '' 

V prípade tohto stavebného konan ia na povolenie stavby - stavebného objektu „SO 102.2 

Zvýšený jazdný pás" nešlo o povolenie líniovej stavby, zv lášť rozsiahlu stavbu, príp. stavbu s veľkým 

počtom účastníkov. V danom prípade , ako sme uviedli, sa podľa nam i predpokladaného umiestnenia 

plánovanej zastávky MHD konanie týkalo 23 vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto, čo je menej 

ako dotknutých osôb a organ izácií. ŠSÚ v napadnutom stavebnom povolení vôbec nešpecifikoval a 

nezdôvodnil, na základe ktorého zákonného dôvodu oznamoval začatie stavebného konan ia a vydanie 

stavebného povolenia účastníkom stavebného konan ia formou verejnej vyhlášky; aj z tohto dôvodu je 

preto napadnuté stavebné povolenie nepreskúmateľné pre nedostatočné odôvodnenie, keďže z jeho 

obsahu nie je možné zi stiť, akými právnymi úvahami sa žalovaný orgán verejnej správy riadi l pri 

rozhodovaní o spôsobe doručovania oznámenia o začatí stavebného konania a následne aj 

predmetného stavebného povolenia. 

V napadnutom Stavebnom povolen í je s íce predmetná stavba špecifikovaná ako „trvalá 

líniová stavba", v prípade stavebného objektu „SO 102.2" však v žiadnom prípade o líniovú stavbu (§ 

139 ods. 3 stavebného zákona) ísť nemôže. 

Až od realizátora stavby sme sa dozvedeli, že predmetná zastávka MHD Viedenského typu 

má byť umiestnená bezprostredne pred nehnuteľnosťami v našom vlastníctve, pričom zastávka 

má byť umiestnená priamo pred vjazdom do domového vnútrobloku, ktorý je v bráne domu na 
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Špitálskej 31 a tvorí jedinú prístupovú cestu k domovym neh nuteľnostiam Špitálska 33 a Špitálska 35. 

Uvedené znamená, že autá parkujúce vo vnútrobloku ako aj zásobovanie hostela dlhodobo 

umiestneného v dome na Špitáskej 35 by sústavne mali prechádzať cez plánovanú zastávku MHD, t.j. 

pomedzi stojacich ľudí čakajúcich na MHD, križovaných chodcami prechádzajúcimi po chodníku. 

V tomto úseku plánovanej zastávky MHD viedenského typu sa nachádzajú ďalšie 3 vjazdy na 

nehnuteľnost i Špitálska 27, 29 a 37. 

Z uvedených dôvodov predstavuje navrhovaná stavba svojím umiestnením zásadné zhoršenie 

kvality daného územia a výrazne obmedzí vlastnícke práva vlastníkov okolitých nehnuteľností. 

Samotné plánované umiestnenie danej zastávky v predpokladanom mieste je vzhľadom na existujúce 

vjazdy pre motorové vozidlá nelogické, pričom v danom smere trate sú oveľa vhodnejšie miesta najej 

zriadenie bližšie smerom ku Kamennému námestiu . Navyše umiestnenie zastávky MHD na danom 

mieste je v rozpore s vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 

350/201 O Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh . Podľa § 49 tejto vyhlášky - Vybavenie 

zastávok - ods. 1 Zastávky na električkovej dráhe sa umiestňujú tak, aby neohrozovali bezpečnosť 

prevádzky električkovej dráhy a prevádzkovanie dopravy na električkovej dráhe alebo premávku na 

cestnej komunikácii. Ich stavebná úprava umožňuje ľahký a bezpečný prístup cestujúcim. 

Uvedené skutočnosti ŠSÚ v napadnutom rozhodnutí nijakým spôsobom nezohľadnil , a hoci 

mu zákon ukladá ex lege ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konan ia ani 

z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia sa nedá zistiť akým spôsobom sa ŠSÚ s obmedzením 

vlastníckych práv účastníkov konania vysporiadal, aký oh ľad na ne bral a ako zváži l existenciu 

štyroch vjazdov do domových nehnuteľností cez chodník na ktorom má byť umiestnená zastávka 

MHD a to aj z pohľadu uvedeného ust. § 49 vyhl. č. 350/20 1 O Z.z. 

IV. 

ŠSÚ sa v rozhodnutí nij akým spôsobom nevysporiadal ani so skutočnosťou, že na danú stavbu 

absentuje územné rozhodnutie. Stavby na ktoré územné rozhodnutie nie j e potrebné sú taxatívne 

vymenované v ust. § 39a stavebného zákona . Charakter SO 102.2. však nesp Íňa ani j edna z týchto 

stavieb. V sú lade s ust. § 32 ods. 1 stavebného zákona pritom platí, že umiestňovať stavby, meniť 

využitie územia a chrániť dôležité záuj my v území možno len na základe územného rozhodnutia, 

ktorým je a) rozhodnutie o umiestnenie stavby, b) rozhodnutie o využití územ ia, c) rozhodnutie o 

chránenom území alebo o ochrannom pásme, d) rozhodnutie o stavebnej uzávere. V prípade stavieb -

stavebných objektov povolených napadnutým Stavebným povolením neboli splnené vyšš ie citované 

zákonné podmienky výnimky z povinnosti zabezpečen ia rozhodnutia o umiestnení stavby, tzn. 

Stavebné povolenie ani nemalo byt' v tomto prípade vydané. V odôvodnení Stavebného povolenia 

ŠSÚ neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali výnimku z povinnosti predchádzajúceho 
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. . 
vydania rozhodnutia o umiestnení stavby (SO 102.2 Zvýšený jazdný pás), pričom je zrejmé, že tento 

SO má iné výškové parametre ako existujúce cesta. 

V stavebnom konaní je pritom stavebný úrad povinný skúmať o. i. aj to či dokumentácia 

predložená stavebníkom spÍňa podmienky územného rozhodnutia (§ 62 ods. 1 písm. a) stavebného 

zákona); z odôvodnenia napadnutého Stavebného povolenia však nijakým spôsobom nevyplýva, či 

špeciá lny stavebný úrad, t ieto podmienky skúmal, resp. či takéto podmienky vôbec existovali, ako a 

čím boli určené a stavebníkom potenciálne splnené, resp. č i mali vydaniu stavebného povolenia 

predchádzať a aké závery z toho ŠSÚ vyvod il. 

Napadnuté Stavebné povolenie preto vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, je 

nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov a v konaní pred ŠSÚ, ktoré vydaniu Stavebného povolenia 

predchádzalo, došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní, ktoré malo za následok vydanie 

nezákonného rozhodnutia. 

v. 

Z vyššie popísaných dôvodov Je napadnuté stavebné povolen ie nepreskúmateľné pre 

nedostatok dôvodov. 

Princípy dobrej správy sú vyjadrené v odporúčaniach Rady Európy a na tieto princípy 

odkazuje aj európska judikatúra. 

Slovenská republika ako právny štát a č len Európskej únie presadzuje súladnosť správan ia 

správneho orgánu so všetkými právnymi predpismi v intenciách č l. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej 

republiky a aj s princípmi dobrej správy. 

Uplatnenie princípov dobrej správy v právnej praxi znamená, že každé rozhodnutie musí byt' 

náležite odôvodnené, aby bolo transparentné a preskúmateľné. 

Medzi dôvody nezrozumiteľnosti rozhodnutia správneho orgánu patrí i absencia právnych 

záverov vyp lývajúcich z rozhodujúcich skutkových okolností, ako ich nejednoznačnosť. 

Nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov je založená na nedostatku skutkových 

dôvodov, pričom ide o vady skutkových zistení, o ktoré sú opreté rozhodovacie dôvody. Za takéto 

vady možno považovať prípady, keď je rozhodnutie založené na skutočnostiach nezisťovaných v 

konaní, prípadne keď nie je zrejmé. či vôbec nejaké dôkazy boli v konaní vykonané. 

Vlastný výrok rozhodnutia nepresvedč í o správnosti rozhodnutia, ak nebude riadne 

odôvodnený. Odôvodnenie je zhrnutím všetkých zistených skutočností odôvodňujúcich výrok 

rozhodnutia. Mus í preto v plnom rozsahu zodpovedať skutočným výsledkom uskutočneného konania. 

Správny poriadok v ustanovení § 4 7 ods. 3 ustanovuje, že v odôvodnení rozhodnutia správny orgán 

uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení 
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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. V rozhodnutí sa spravidla, pokiaľ ide o skutkovú stránku, najprv uved ie podstata veci, a 

potom nasleduje rozbor dôkazov a ostatných podkladov rozhodnutia. V odôvodnení j e nutné reagovať 

na prípadné pripomienky a návrhy účastníkov konania, na ich vyjadrenia k podkladom rozhodnutia, a 

vysporiadať sa i s prípadnými rozpormi v jednotlivých dôkazoch. Potom by mali byť uvedené závery 

o tom, ktoré skutočnosti sú vzaté za nepochybne zistené, posúdi sa právny význam týchto skutočností 

a vysloví sa úsudok o predmete konania. S poukazom na právnu normu, c itovanú vo výroku 

rozhodnutia, sa zdôvodní j ej použitie v konkrétnom prípade. V prípade ak v konaní nebol i vznesené 

námietky, správny orgán sa mus í vysporiadať s tým, ako aplikoval svoju zákonnú pov innosť chrániť 

práva a oprávnené záujmy účastníkov . V každom prípade j e potrebné, aby bola dobre vystihnutá 

podstata veci a aby odôvodnenie netrpelo nedostatkom dôvodov. 

Týmto požiadavkám napadnuté rozhodnutie jednoznačne nevyhovuje. 

Napadnuté rozhodnutie obsahuje iba formálne náležitosti. V odôvodnen í je popísaný iba 

stručný priebeh správneho konania od podania žiadosti po vydanie rozhodnutia. ŠSÚ síce uvádza, že 

„ v stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona", 

avšak bez bližšieho zdôvodnenia o ktoré hľad i ská malo ísť, resp. ktoré konkrétne a akým spôsobom 

boli z jeho strany preskúmané a posúdené. Z obsahu odôvodnen ia napadnutého Stavebného 

povolenia tieto skutočnosti vôbec nie j e možné zi stiť. Z odôvodnen ia rozhodnutia nie je an i zrejmé, či 

sa ŠSÚ zaoberal právami a právom chránenými záujma mi účastníkov. ŠSÚ iba skonštatoval , že 

upustil od ústneho pojednávania a miestneho z isťovania, nakoľko mu boli pomery staveniska dobre 

známe, pričom ž iadnym spôsobom neuviedol, aké by tieto pomery mali byť, čo sa v mieste stavby 

nachádza, ako stavba obmedzí iných účastn íkov a pod. V odôvodnení rozhodnut ia absentujú 

akékoľvek úvahy správneho orgánu. Bez uvedenia akýchko ľvek úvah ŠSÚ nemožno v žiadnom 

prípade považovať rozhodnutie ŠSÚ za súladné so zákonom. ŠSÚ postupoval tak, že v odôvodnení 

svojho rozhodnutia vôbec nezhrnul ani len skutkové zistenia. Iba stručne zrekapituloval vývoj veci a 

rozhodol bez toho, aby svoje závery odôvodnil. Absencia akýchko ľvek úvah správneho orgánu 

v nadväznosti aj na základné pravidlá správneho konania zakladá zjavnú nepreskúmateľnosť 

správneho rozhodnutia pre nedostatok dôvodov. 

VI. 

Súčasne napádam aj obsah záväzného stanov iska Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, č. 

11065/53989/2016/ST A/Kno zo dňa 16. 12.20 16 ako prís lušného cestného správneho orgánu, ktoré 

nezohľadn i lo existujúce vzťahy v lokalite, najmä existujúce vjazdy a výjazdy z domových 
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nehnuteľnosti ä existujúcich vnútroblokov. Nezohľadn ilo ani existenc iu prevádzok v danej loka lite 

a ich dopravnú obs lužnosť v čase realizácie stavby. 

VII. 

Keďže hlavné mesto SR Bratislava ako špeciálny stavebný úrad pri rozhodovaní a vydávaní 

napadnutého stavebného povolenia konalo v rozpore s platnými právnymi predpismi, žiadam odvolací 

správny orgán, odvolací orgán, aby napadnuté rozhodnutie zruš il a vec vráti l prvostupňovému orgánu 

na nové prejednanie a rozhodnutie. 

V Bratis lave dňa 02.08.2017 

Súčasne doručované : 

Okresný úrad Bratislava 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Tomášikova 46 

832 05 Bratislava 
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