
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Naše číslo 
7140/36060/2017 /ST A/Zub 

Vybavuje/linka/ e-mail 
Ing. Zubčáková/59 246 291 

Bratislava 
15.08.2017 

VEC: Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu č. j. 7140/28340/2017/STA/Zub zo dňa 27. 06. 2017 

Advokátska kancelária Škubla & Paiineri s. r. o. , Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, 851 O 1 
Bratislava na základe plnomocenstva udeleného Advokátskej kancelárii Ing. Annou Habánovou, 
Drotárska cesta č. 54, 811 02 Bratislava, podala dňa 11. 08. 20 17 pod číslom 35733/2017 v zákonom 
stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu tunajšieho úradu č. j. 7140/28340/2017 /ST A/Zub zo dňa 
27. 06. 2017, ktorým stavebný úrad povolil stavbu: 
„ Bytový dom a rodinný dom, Drotárska cesta Bratislava " 
objekt: 
IO 01 spevnené plochy, parkoviská a prístupová komunikácia 
na pozemku pare. č. 4433/71 v k. ú. Bratislava - Staré Mesto, register "C", ktorej stavebníkom je 
spoločnosť: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Mlynské nivy č. 61/A, 820 15 
Bratislava. 

Podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku Vás vyzývame, ako účastníkov konania, 
aby ste sa k priloženému odvolaniu vyjadrili v lehote 7 dní odo dňa doručenia. 
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Doručí sa: 
- účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

- STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o„ Mlynské nivy č. 61 IA, 820 15 Bratislava 2 -
stavebník 
- Ing. Marcel Malíček, Matig s. r. o. , Slatinská ul. č . 36, 821 07 Bratislava 2 

- vlastníkom nehnuteľno stí - pozemku a stavieb (ul. Drotárska cesta č. 54-56) na pozemku pare. č. 
4433/8, 4433/33, 4433/34, 4433/35, 4433 /36, 4433/38, 4433/39, 4433/40, 4433/41 , 4433/42, 
4433/43, 4433/44, 2 1586/15 podľa listu vlastníctva č. 4703, č. 6292 v k. ú. Staré Mesto, 

- vlastníkom nehnuteľností - pozemku a stavby - pare. č . 4433/4, k. ú. Staré Mesto (stavba - Drotárska 
cesta č. 48), pare. č. 4433/3, 4433/5, 4433/6 k. ú. Staré Mesto, 
- Rezidencie Machnáč, s. r . o., ul. Mlynské Nivy č. 61/ A, 820 15 Bratislava 2 - vlastník nehnuteľností 
pare. č. 4433/68 podľa listu vlastníctva č. 8556, k. ú. Staré Mesto, 
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 - vlastník 
nehnuteľností - parc . č. 21586/7, k. ú. Staré Mesto, 

- na vedomie: 
1. Ing. Daniela Eliášova, ul. Na barine č. 19, 841 03 Bratislava 4 - splnomocnená zástupkyňa 

stavebníka 
2. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s . r. o. , Mlynské nivy č. 6 1 /A, 820 15 

Bratislava 2 
3. Ing. Marcel Malíček, Matig s. r. o„ Slatinská ul. č. 36, 821 07 Bratislava 2 
4. Rezidencie Machnáč, s. r. o., ul. Mlynské Nivy č. 6!/A, 820 15 Bratislava 2 
5. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 
6. Škubla & Partneri s. r. o. , Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, 851 O 1 Bratislava 5 
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Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 

k záznamu č. : 7140/28340/2017 /ST A/Zub 

V Bratislave dňa 11. 8. 2017 

Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu o vvdaní stavebného povolenia, sp. zn. 7140/28340/2017/STA/Zub, zo 
. dňa 27. 6. 201( 

Vážený úrad, 

vo veci stavebného konania (ďalej len „Stavebné konanie") vo vzťahu k povoleniu dopravnej stavby pod 
názvom „Bytový dom a Rodinný dom Drotárska cesta, Bratislava ľ, objekt: IO 01 spevnené plochy, 
parkoviská a prístupová komunikácia {ďalej len „Účelová komunikácia" ), na nehnuteľnosti , ktorá je zapísaná v 
katastri nehnuteľností Slovenskej republiky vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres 
Bratislava 1, obec Bratislava - mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, na liste vlastníctva č. 

4296 ako pozemok parcely registra „C", parcelné číslo 4433n1, o výmere 2699 m2, druh pozemku Ostatné plochy 
(ďalej len „Pozemok'), ktoré je vedené Mestskou časťou Bratislava - Staré mesto ako príslušným špeciálnym 
stavebným úradom pre miestne komunikácie 111., IV. triedy a pre účelové komunikácie (ďalej len „Stavebný úrad') 
na základe návrhu stavebníka, spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o„ so sídlom 
Mlynské nivy 61 /A, 82015 Bratislava, I ČO: 31 355 161, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
1, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B (ďalej len „Stavebník'), Stavebný úrad dňa 27. 6. 2017 vydal rozhodnutie 
o vydaní stavebného povolenia na Účelovú komunikáciu, sp. zn. 7140/28340/2017/STA/Zub (ďalej len 
„Napadnuté rozhodnutie"). 

Napadnuté rozhodnutie bolo podľa rozhodnutia Stavebného úradu jednotlivým účastníkom Stavebného 
konania doručované prostredníctvom verejnej vyhlášky s tým, že na (elektronickej) úradnej tabuli Stavebného 
úradu bolo zverejnené dňa 13. 7. 2017, a. teda za doručené sa v zmysle ust. § 42 ods. 2 a ust. § 69 ods. 2 zá.kona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spoj. 
s ust. § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
považuje dňa 28. 7. 2017. 

Napadnuté rozhodnutie je podľa nášho názoru nezákonné a vecne nesprávne, a preto voči nemu v mene 
našej klientky a účastn íčky Stavebného konania, Ing. Anny Habánovej, v zákonnej lehote podávame toto 
odvolanie, ktoré bližšie odôvodňujeme ďalej. 

1. 
Stručné zhrnutie Napadnutého rozhodnutia 

1. Účelová komunikácia bola na Pozemku umiestnená rozhodnutím príslušného stavebného úradu, sp. zn. 
60/40088/2016/ST A/G-65, zo dňa 22. 8. 2016 (ďalej len „Rozhodnutie v spojenom konanť) . Okrem toho, 
príslušný stavebný úrad Rozhodnutím v spojenom konaní na Pozemku umiestnil ostatné stavby pod 
spoločným názvom „Bytový dom a Rodinný dom Drotárska cesta, Bratislava ľ (ďalej len „Stavb}I') a 
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zároveň rozhodol aj o vydaní stavebného povolenia vo vzťahu k Stavbám, pričom Stavebníkovi určil 
záväzné podmienky umiestnenia a uskutočnenia Stavieb, resp. umiestnenia Účelovej komunikácie. 

2. V nadväznosti na umiestnenie Účelovej komunikácie na Pozemku Rozhodnutím v spojenom konaní 
Stavebný úrad Napadnutým rozhodnutím vyhovel návrhu Stavebníka a vo vzťahu k Účelovej komunikácií 
vydal stavebné povolenie a zároveň Stavebníkovi určil záväzné podmienky uskutočnenia Účelovej 
komunikácie. 

3. Stavebný úrad v Napadnutom rozhodnutí ďalej rozhodol aj o jednotlivých námietkach účastníkov 
Stavebného konania s tým, že im sčasti vyhovel a ostatné námietky účastníkov Stavebného konania 
zamietol. V tejto súvislosti možno osobitne zdôrazniť, že výrok Napadnutého rozhodnutia o námietkach 
účastníkov Stavebného konania je len všeobecnej povahy, v dôsledku čoho z neho nie je zrejmé, ako 
Stavebný úrad rozhodol o konkrétnych námietkach účastníkov Stavebného konania (viď bližšie ďalej). 

II. 
Odôvodnenie odvolania proti Napadnutému rozhodnutiu 

4. K nezákonnosti a vecnej nesprávnosti Napadnutého rozhodnutia možno v prvom rade vo všeobecnosti 
poukázať na námietky a pripomienky k Stavebnému konaniu zo dňa 2. 5. 2017, ktoré sme v mene našej 
klientky na Stavebnom úrade podali dňa 2. 5. 2017 (ďalej len „Námietky a pripomien!<y'). Na jednotlivých 
záveroch uvedených v Námietkach a pripomienkach trváme aj naďalej, pričom v tomto odvolaní, ktoré 
vychádza najmä z našej argumentácie uvedenej v Námietkach a pripomienkach, túto argumentáciu 
dopÍňame s ohľadom na formálne (procesné) a vecné vady a nedostatky Napadnutého rozhodnutia. 

5. Hlavné dôvody, pre ktoré je Napadnuté rozhodnutie nezákonné a vecne nesprávne, by sa dali 
zosumarizovať nasledovne: 

a) Napadnuté rozhodnutie je pre nedostatok dôvodov nepreskúmatel'né, nakoľko odôvodnenie 
Napadnutého rozhodnutia nespÍňa kritériá podľa ust. § 47 ods. 3 správneho poriadku, resp. kritériá 
vymedzené ustálenou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej 
republiky, ako aj všeobecných súdov; 

b) výrok Napadnutého rozhodnutia o námietkach účastníkov Stavebného konania nie je dostatočne 
určitý a konkrétny, v dôsledku čoho je nezrozumiteľný, a teda aj nezákonný; 

c) Stavebný úrad v rozpore s ust. § 140b stavebného zákona rozhodol vo veci a vydal Napadnuté 
rozhodnutie napriek tomu, že v spise k Stavebnému konaniu absentujú záväzné stanoviská niektorých 
dotknutých orgánov podľa ust. § 140a stavebného zákona k Účelovej komunikácii ako samostatnej 
dopravnej stavbe; 

d) Stavebný úrad svojim procesným postupom a spôsobom vedenia spisu k Stavebnému konaniu odňal 
odvolatel'ke, ako účastníčke Stavebného konania, právo oboznámiť sa s obsahom niektorých 
záväzných stanovísk dotknutých orgánov, ako aj s inými listinami, ktoré sú obsahom spisu 
k Stavebnému konaniu, a následne sa k ich obsahu aj vyjadriť; 

e) vecná nesprávnosť Napadnutého rozhodnutia spočíva najmä v tom, že (i) riešenie časti povrchu 
Účelovej komunikácie, prostredníctvom ktorej sa má zabezpečiť prístup osobných automobilov k Stavbe 
- rodinnému domu, v podobe tzv. mlatového povrchu (resp. povrchu z mechanicky spevnenej kameniny) 
je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, ako aj v rozpore s príslušnými technickými 
normami, nespÍňa podmienky týkajúce sa verejných záujmov a taktiež je v súčasnej praxi 
neštandardné, ba až neobvyklé, a preto žiadosť Stavebníka o vydanie stavebného povolenia na Učelovú 
komunikáciu mala byť podľa ust. § 62 ods. 4 stavebného zákona zamietnutá, a v nadväznosti na bod (i) 
aj v tom, že (ii) vo vzťahu k Účelovej komunikácii v spojení so Stavbami nie sú dodržané hraničné indexy 
zastavenej plochy, ako ani index prírodnej plochy pre príslušný sektor zóny Machnáč; 
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f) Stavebný úrad postupoval nesprávne, ak Stavebné konanie neprerušil v zmysle ust. § 29 ods. 1 
správneho poriadku, resp. v zmysle ust. § 137 ods. 2 stavebného zákona z dôvodu, že vlastnícke 
právo Stavebníka k Pozemku je prinajmenšom spochybnené, nakoľko je predmetom v súčasnosti 
prebiehajúceho súdneho sporu; 

g) Napadnuté rozhodnutie nemá právnymi predpismi ustanovené náležitosti. 

A. Nepreskúmateľnosť Napadnutého rozhodnutia 

Imanentnou súčasťou práva na spravodlivý proces, ktoré sa nepochybne uplatňuje aj v konaniach podľa 
stavebného zákona, je podľa ustálenej judikatúry aj právo účastníkov konania na riadne a zrozumiteľné 
odôvodnenie rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktorý vo veci koná, z ktorého budú vyplývať odpovede na 
všetky rozhodujúce otázky z pohľadu meritórneho rozhodnutia. Uvedené je zohľadnené aj v ust. § 47 ods. 
3 správneho poriadku, v zmysle ktorého 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. 

Odôvodnenie Napadnutého rozhodnutia však uvedené kritériá nespíňa . Odôvodnenie Napadnutého 
rozhodnutia je v podstate obmedzené iba na vyhodnotenie námietok účastn íkov Stavebného konania a na 
arbitrárne konštatovania, že uskutočnením Učelovej komunikácie nie sú ohrozené záujmy chránené 
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi (viď str. 20 
Napadnutého rozhodnutia), ďalej že Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk 
dotknutých orgánov a že projektová dokumentácia k Účelovej komunikácii splňa všeobecné technické 
požiadavky na výstavbu a zastavovacie podmienky určené územným rozhodnutím. Z odôvodnenia 
Napadnutého rozhodnutia už ale vôbec nemožno zistiť, na akých konkrétnych dôvodoch Stavebný 
úrad založil tieto závery, ktoré sú preto arbitrárne (na niektoré konkrétne prípady, ktoré ilustrujú 
nedostatočné odôvodnenie Napadnutého rozhodnutia, sa v tomto odvolaní poukazuje aj osobitne). 
Stavebný úrad sa tak v odôvodnení Napadnutého rozhodnutia obmedzil len na sumarizáciu skutkového 
stavu a na (arbitrárne) konštatovanie určitého právneho záveru. Stavebný úrad však v odôvodnení 
Napadnutého rozhodnutia už ďalej bližšie neuviedol, akými konkrétnymi úvahami bol vedený pri hodnotení 
skutkového stavu, ďalej či určité skutočnosti preskúmal a odborne posúdil aj sám, alebo či sa len bez 
ďalšieho stotožnil s obsahom podkladov, ktoré predložil Stavebník, a taktiež v odôvodnení Napadnutého 
rozhodnutia bližšie neuviedol, prostredníctvom akých právnych úvah dospel ku konštatovaným právnym 
záverom. 

Uvedené platí o to viac, že Stavebný úrad sa v odôvodnení Napadnutého rozhodnutia v podstate obmedzil 
iba na odôvodnenie jeho rozhodnutia o námietkach účastníkov Stavebného konania, ako už bolo uvedené. 
Odôvodnenie rozhodnutia o námietkach účastníkov Stavebného konania už len z povahy veci nemôže 
nahrádzať odôvodnenie meritórneho rozhodnutia Stavebného úradu. V odôvodnení rozhodnutia 
o námietkach účastníkov Stavebného konania sa totižto stavebný úrad zaoberal skúmaním splnenia 
podmienok na vydanie stavebného povolenia na Účelovú komunikáciu len čiastočne, a to 
v nadväznosti na obsah jednotlivých námietok. Uvedené ale nemožno chápať ako dostatočné 
odôvodnenie záverov o splnení podmienok na vydanie stavebného povolenia na Účelovú 
komunikáciu. 

Dôsledné odôvodnenie vlastného rozhodnutia Stavebného úradu o vydaní stavebného povolenia na 
Účelovú komunikáciu tak v Napadnutom rozhodnutí úplne absentuje. Z odôvodnenie Napadnutého 
rozhodnutia tak žiadnym spôsobom nevyplýva, na základe akých konkrétnych úvah a právnych záverov 
Stavebný úrad dospel k záveru, že v Stavebnom konaní sú splnené podmienky na vydanie stavebného 
povolenia na Účelovú komunikáciu. V dôsledku uvedených skutočností je Napadnuté rozhodnutie ako 
celok nepreskúmateľné a malo by byť zrušené už len z tohto dôvodu. 
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1 O. Na tomto mieste možno doplniť, že v zmysle ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky aj 
prípadná skutočnosť, že Napadnuté rozhodnutie by bolo zrozumiteľné pre Stavebný úrad, nepostačuje, lebo 
rozhodnutie musí byť zrozumiteľné pre všetkých účastníkov Stavebného konania, čo ale Napadnuté 
rozhodnutie z dôvodu nedostatočného odôvodnenia rozhodne nie je.1l 

11. V tejto súvislosti možno len pre úplnosť doplniť, že prístup Stavebného úradu k odôvodneniu Napadnutého 
rozhodnutia vyvoláva dôvodné pochybnosti o tom, či Stavebný úrad vôbec vecne a dôkladne predmet 
Stavebného konania posúdil v intenciách ust. § 62 stavebného zákona, a teda č i pri rozhodovaní 
v Stavebnom konaní vykonával svoju pôsobnosť v súlade s účelom príslušnej právnej úpravy (t. j. najmä za 
účelom zabezpečenia ochrany verejného záujmu), nakoľko z odôvodnenia Napadnutého rozhodnutia sa 
podsúva, že Stavebný úrad sa stotožnil s predloženými podkladmi od Stavebníka bez toho, aby ich vecne 
posúdil. Takýto prístup Stavebného úradu treba rozhodne odmietnuť ako nezákonný, a teda aj neprípustný. 

8. Neurčitosť výroku Napadnutého rozhodnutia o námietkach účastníkov Stavebného konania 

12. Vo všeobecnosti možno uviesť, že výrok rozhodnutia je jadrom celého rozhodnutia, ktorým sa spravidla 
určujú konkrétne práva a povinnosti účastníkov správneho konania. Z tohto dôvodu výrok musí v presnej, 
stručnej a úplnej formulácii vyjadriť záver správneho orgánu o otázke, resp. otázkach, ktoré sú predmetom 
rozhodnutia, a teda musí vždy byť úplný a presný2l a zároveň aj určitý a konkrétny.3l 

13. Stavebný úrad vo výroku Napadnutého rozhodnutia na cca 6 stranách uviedol jednotlivé námietky dvoch 
účastníkov Stavebného konania takmer v ich úplnom znení, no relevantnú časť výroku Napadnutého 
rozhodnutia, ktorou meritórne rozhodol o týchto námietkach, formuloval nasledovne: „Uvedeným 
námietkam, pripomienkam je sčasti vyhovené, ostatné stavebný úrad vyhodnotil ako neopodstatnené, resp. 
časť zamieta. Ich podrobné vyhodnotenie je uvedené v časti 110dôvodnenie" tohto rozhodnutia." 

14. Z citovanej časti výroku Napadnutého rozhodnutia však nie je vôbec zrejmé, ako Stavebný úrad rozhodol 
o konkrétnych námietkach účastníkov Stavebného konania, t. j. konkrétne ktorým námietkam, resp. ich 
častiam Stavebný úrad vyhovel, konkrétne ktoré vyhodnotil ako nedôvodné, ako ani konkrétne ktoré 
zamietol. Takto formulovaný výrok Napadnutého rozhodnutia o námietkach účastníkov Stavebného 
konania je bez akýchkoľvek pochybností neurčitý do takej miery, že z neho nie je vôbec možné 
identifikovať konkrétne rozhodnutie Stavebného úradu o konkrétnej námietke. Uvedené má zároveň 
za následok absolútnu nezrozumiteľnosť výroku Napadnutého rozhodnutia z poh ľadu účastníkov 
Stavebného konania, ktorí podali v Stavebnom konaní námietky, keďže zo samotného výroku Napadnutého 
rozhodnutia nie je možné identifikovať, ako Stavebný úrad rozhodol o predmetných dvoch námietkach. 

15. Dotknutá časť výroku Napadnutého rozhodnutia tak nespiňa ani len vyššie uvedené základné 
požiadavky na výrok rozhodnutia, keďže nie je ani úplná, ani presná, ani určitá a už vôbec nie 
konkrétna. V tejto súvislosti je nevyhnutné dodať, že nedostatky dotknutej časti výroku Napadnutého 
rozhodnutia nemožno „odstrániť" poukazom na odôvodnenie Napadnutého rozhodnutia, nakoľko Stavebný 
úrad môže v zmysle ust. § 66 ods. 1 stavebného zákona o námietkach účastníkov Stavebného konania 
rozhodnúť jedine výrokom jeho rozhodnutia, nakoľko iba táto časť rozhodnutia je pre účastníkov konania 
a príslušný správny orgán záväzná. Naviac, je pomerne zarážajúce, že Stavebný úrad vo výroku 
Napadnutého rozhodnutia na jednej strane uviedol takmer celé znenie dvoch námietok účastn íkov 
Stavebného konania, no na druhej strane vo výroku Napadnutého rozhodnutia neuviedol svoje rozhodnutie 
o týchto dvoch námietkach individuálne vo vzťahu ku každej z nich, ale len prostredníctvom vyššie citovanej 
neurčitej časti výroku Napadnutého rozhodnutia. 

1) Viď napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4 So 226/04, zo dňa 19. 10. 2005, alebo rozsudok Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 6 Sžo 46/2007, zo dňa 1. 5. 2008. 

2) Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 5 Sž 66/98, zo dňa 30. 9. 1998. 
3) Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 2Sžo 219/2010, zo dňa 18. 4. 2012. 
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16. Materiálne dôsledky namietaného závažného nedostatku dotknutého výroku Napadnutého rozhodnutia sú 
v podstate rovnaké, ako by tomu bolo v prípade, ak by Stavebný úrad o námietkach účastníkov Stavebného 
konania nerozhodol vôbec, čo je podľa judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky jednoznačným 
dôvodom nezákonnosti rozhodnutia správneho orgánu.4l 

17. V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť, že podľa rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky neurčitý výrok sám osebe zakladá nepreskúmateľnosť rozhodnutia správneho orgánu.Sl 
Napadnuté rozhodnutie je tak nepreskúmateľné aj z tohto dôvodu. 

C. Absencia záväzných stanovísk k Účelovej komunikácii 

18. V Námietkach a pripomienkach bolo o. i. uvedené (viď body 11. až 18. Námietok a pripomienok), že 
z obsahu spisu k Stavebnému konaniu vyplýva, že Stavebník Stavebnému úradu predložil záväzné 
stanoviská dotknutých orgánov, ktoré boli vydané k spojenému územnému a stavebnému konaniu, v ktorom 
bolo vydané Rozhodnutie v spojenom konaní, ale nie už záväzné stanoviská dotknutých orgánov vydané 
k Účelovej komunikácii ako samostatnej dopravnej stavbe. V Námietkach a pripomienkach bolo pre podporu 
tohto záveru demonštratívne poukázané na skutočnosti, že (i) v stanovisku Hasičského a záchranného 
útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 4. 3. 2016 (ďalej len „Pôvodné stanovisko 
HZÚ BA") bolo explicitne uvedené, že Pôvodné stanovisko HZÚ BA k spojenému územnému a stavebnému 
konaniu, v ktorom bolo vydané Rozhodnutie v spojenom konaní, nenahrádza stanovisko orgánu štátneho 
požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona (a teda ani záväzné stanovisko pre 
Stavebné konanie), ďalej že (ii) z obsahu záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu 
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zo dňa 7. 10. 2015 vyplýva, že Krajský dopravný 
inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave posudzoval (v rámci jeho pôsobnosti a 
z hľadiska ním chránených záujmov) jedine dopravné riešenie Stavieb, ale už nie samotnú Účelovú 
komunikáciu, a napokon, že (iii) zo spisu k Stavebnému konaniu nevyplýva, či si Stavebník splnil všetky 
povinnosti, ktoré mu boli uložené rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Bratislava, č. KPUBA-
2015/21919-3/79001/ŠUS, zo dňa 9. 11 . 2015. 

19. Z odôvodnenia Napadnutého rozhodnutia pritom vyplýva, že Stavebník do spisu k Stavebnému konaniu 
údajne predložil 

a) stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, č. KRHZ -
BA-HZUB6-1748/2017-001, zo dňa 23. 5. 2017 (ďalej len .Nové stanovisko HZU BA"); 

b) stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, č. 
KRPZ-BA-KDl3-35-093/2017, zo dňa 22. 5. 2017 (ďalej len „Nové stanovisko KR PZ'); 

c) zmluvu o dielo č. 1/44/2017/FiF UK na vykonanie archeologického prieskumu (ďalej len „Zmluva 
o dielo"). 

20. Odhliadnuc od skutočnosti, že Nové stanovisko HZÚ BA, Nové stanovisko KR PZ, ako ani Zmluva o dielo 
neboli súčasťou spisu k Stavebnému konaniu, ktorý nám bol predložený za účelom nahliadnutia do spisu 
dňa 27. 6. 2017 a dňa 9. 8. 2017 (ako je bližšie uvedené v časti D. tohto odvolania), predloženie týchto 
stanovísk a podkladov žiadnym spôsobom neodstraňuje absenciu všetkých potrebných záväzných 
stanovísk dotknutých orgánov. 

21 . Väčšina záväzných stanovísk, ktoré sa v spise ku Stavebnému konaniu nachádzajú, bola vydaná 
k spojenému územnému a stavebnému konaniu, v ktorom bolo vydané Rozhodnutie v spojenom konaní, 

4) Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 8 Sžp 1/2011, zo dňa 18. 8. 2011. Najvyšší súd Slovenskej republiky 
pritom dodal, že nestačí, aby sa správne orgány s námietkami účastn íkov konania vysporiadali v odôvodnení samotného 
rozhodnutia, ale je nevyhnutné, aby rozhodnutie obsahovalo aj výrok o tom, ako bolo o týchto námietkach rozhodnuté. 

5) Viď napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 2Sžo 219/201 O, zo dňa 18. 4. 2012, alebo rozsudok Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 6Sži 6/2012, zo dňa 29. 5. 2013. 
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predmetom ktorého ale nebolo vydanie stavebného povolenia na Účelovú komunikáciu, ale iba 
umiestnenie Účelovej komunikácie a Stavieb na Pozemku a vydanie stavebného povolenia na 
Stavby. Táto skutočnosť nespochybniteľne vyplýva jednak z časových súvislostí (niektoré z týchto 
záväzných stanovísk boli vydané už v priebehu r. 2015), ale najmä z obsahu týchto záväzných stanovísk, 
z ktorého je zrejmé, že dotknuté orgány v kontexte ust.~ 140b stavebného zákona z hľadiska ich pôsobnosti 
vecne posudzovali len Stavby, ale nie už samotnú Učelovú komunikáciu. 

22. Z tejto skutočnosti vyplýva, že Stavebný úrad na účely meritórneho rozhodnutia v Stavebnom konaní 
ani nemohol zohľadniť jednotlivé záväzné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nachádzajú 
v spise k Stavebnému konaniu, nakoľko tieto neboli vydané na účely Stavebného konania, predmetom 
ktorého je žiadosť o vydanie stavebného povolenie na Účelovú komunikáciu. Ako už bolo naznačené, 
z obsahu týchto záväzných stanovísk je zrejmé, že sa samotnou Účelovou komunikáciou ani vecne 
nezaoberali tak, ako to vyžaduje ust. § 140b stavebného zákona v spojení s príslušnými osobitnými 
právnymi predpismi. Z tohto dôvodu tak Stavebný úrad v zmysle ust. § 62 ods. 3 stavebného zákona 
mal zabezpečiť osobitné záväzné stanoviská dotknutých orgánov k Účelovej komunikácii a posúdiť 
ich vzájomný súhlas. Stavebný úrad tak ale v rozpore so stavebným zákonom nespravil, v dôsledku 
čoho nemohol mať pre vydanie Napadnutého rozhodnutia dostatočné podklady a ani nemohol 
dostatočne zistiť skutkový stav. Napadnuté rozhodnutie by z tohto dôvodu malo byť zrušené. 

23. Nad rámec uvedeného treba zdôrazniť, že Námietky a pripomienky smerovali aj proti obsahu Pôvodného 
stanoviska HZÚ BA, ktoré sa zjavne opomenulo vysporiadať s otázkou dodržania všetkých príslušných 
právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, a to najmä s oh ľadom na to, že materiálové riešenie 
Účelovej komunikácie sťažuje, ba až znemožňuje prístup hasičských vozidiel k Stavbe - rodinnému domu 
v prípade požiaru (v podrobnostiach odkazujeme na bod 16. Námietok a pripomienok). Nakoľko táto 
námietka smerovala proti obsahu Pôvodného stanoviska HZÚ BA, Stavebný úrad mal postupovať v zmysle 
ust. § 140b ods. 5 stavebného zákona a Stavebné konanie prerušiť, čo ale nespravil a zároveň tento svoj 
postup ani žiadnym spôsobom neodôvodnil. Zároveň nám v dôsledku nesprávneho postupu Stavebného 
úradu nie je známy ani obsah Nového stanoviska HZÚ, a teda ani nemôžeme posúdiť, či sa Nové stanovisko 
HZÚ už vysporiadalo s otázkou dodržania namietaných právnych predpisov na úseku ochrany pred 
požiarmi. S týmito otázkami sa v odôvodnení Napadnutého rozhodnutia nevysporiadal ani Stavebný úrad, 
keď len bez ďalšieho odkázal na predloženie Nového stanoviska HZÚ, a to bez toho, aby zhodnotil jeho 
obsah, jeho súlad s Pôvodným stanoviskom HZÚ a pod. Za daného stavu Stavebný úrad nemohol 
dôvodne mať za preukázané, že Účelová komunikácia je v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
na úseku ochrany pred požiarmi. 

24. Taktiež ani samotná skutočnosť, že Stavebník uzavrel Zmluvu o dielo nie je spôsobilá preukázať, že 
Stavebník splnil všetky podmienky z predmetného rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava. 

25. Z Napadnutého rozhodnutia pritom nevyplýva ani to, z akého dôvodu Stavebný úrad považoval za 
dostatočné predloženie iba Nového Stanoviska HZÚ a Nového stanoviska KR PZ, keď ostatné záväzné 
stanoviská dotknutých orgánov ostali nedotknuté, t. j. neboli zo strany Stavebníka predložené nové záväzné 
stanoviská tak, ako v prípade Nového Stanoviska HZÚ a Nového stanoviska KR PZ. Pritom je zrejmé, že 
Stavebník Stavebnému úradu predložil len tie podklady, ktoré boli demonštratívne uvedené v Námietkach 
a pripomienkach. Zo spisu k Stavebnému konaniu ale nevyplýva, či k predloženiu týchto podkladov 
Stavebníkom predchádzala výzva Stavebného úradu, či Stavebný úrad Stavebníkovi doručil na vyjadrenie 
Námietky a pripomienky (pričom napr. vyjadrenie Stavebníka účastníkom Stavebného konania vôbec 
nedoručoval), resp. akým spôsobom sa Stavebník s Námietkami a pripomienkami oboznámil. Tieto 
skutočnosti tak spochybňujú, či Stavebný úrad v predmetnej veci postupoval nestranne. 

26. Skutočnosť, že jednotlivé záväzné stanoviská dotknutých orgánov sa týkali Stavieb a nie Účelovej 
komunikácie zásadne spochybňuje aj to, či ich obsah je z pohľadu Účelovej komunikácie aktuálny, resp. či 
z neho vôbec možno vyvodzovať relevantné závery, ktoré by Stavebný úrad mal zohľadniť pri rozhodovaní 
vo veci samej. Ako príklad možno uviesť stanovisko Okresného úradu Bratislava (ako orgánu odpadového 
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hospodárstva), č. OÚ-BA-OSZP3-2015/87124/HEU1, zo dňa 21. 10. 2015, ktoré bolo vydané na základe 
v čase začatia Stavebného konania už neúčinného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tento zákon bol s účinnosťou od 1. 1. 2016 
zrušený a nahradený zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov). Rozhodne nie je prípustné, aby Stavebný úrad (odhliadnuc od skutočnosti, 
že išlo o záväzné stanovisko k Stavbám, nie k Účelovej komunikácii) mal ako podklad pre meritórne 
rozhodnutie záväzné stanovisko, ktoré bolo vydané na základe neúčinného zákona. 

27. Z Napadnutého rozhodnutia ďalej nemožno zistiť, či projektová dokumentácia Stavebníka k Účelovej 
komunikácii rešpektovala podmienku vyplývajúcu zo záväzného stanoviska Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, č. 135/SK/2015/Ho, ktorú Stavebný úrad uviedol vo výroku Napadnutého rozhodnutia, čo len 
potvrdzuje, že Napadnuté rozhodnutie je nepreskúmateľné. Naviac je otázne, z akého dôvodu Stavebný 
úrad túto podmienku vo výroku Napadnutého rozhodnutia vôbec uviedol, nakoľko z jej obsahu je zrejmé, že 
pre vydanie Napadnutého rozhodnutia už mala byť splnená, čo potvrdzuje aj výrok Rozhodnutia v spojenom 
konaní (viď str. 13 Rozhodnutia v spojenom konaní). Stavebný úrad tak bez zapracovania riešenia 
bezbariérového prístupu podľa potrieb osôb so zrakovým postihnutím do projektovej dokumentácie 
k Účelovej komunikácii (čo bol Stavebník povinný urobiť už v zmysle Rozhodnutia v spojenom konaní) 
nemal ani Napadnuté rozhodnutie vydať. 

O. Odňatie práva oboznámiť sa so všetkými podkladmi pre Napadnuté rozhodnutie 

28. Stavebný úrad v Stavebnom konaní v zmysle ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona určil účastníkom 
Stavebného konania lehotu na podanie námietok sedem pracovných dní od doručen ia oznámenia o začatí 
Stavebného konania. Táto lehota uplynula dňa 3. 5. 2017. Na námietky účastn íkov Stavebného konania, 
ktoré by boli podané po tomto dni, by sa teda v zmysle ust.§ 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadlo. 

29. Z dátumu Nového stanoviska HZÚ a Nového stanoviska KR PZ je zrejmé, že tieto boli vyhotovené až po 
dni, ku ktorému sa viazala koncentrácia v Stavebnom konaní vo vzťahu k námietkam účastníkov 
Stavebného konania. Taktiež aj z odôvodnenia Napadnutého rozhodnutia vyplýva, že Stavebnému úradu 
boli po predmetnom dni (okrem týchto nových stanovísk) predložené aj iné podklady k meritórnemi 
rozhodnutiu (Zmluva o dielo, vyjadrenie Stavebníka, overenie podmienok územného rozhodnutia, č. 
8559/27937/2017/STA/Kul, zo dňa 8. 6. 2017). 

30. Napriek uvedenému ale Stavebný úrad účastníkom Stavebného konania neurčil novú lehotu na vyjadrenie 
k takto doplneným podkladom k Stavebnému konaniu. Týmto postupom Stavebný úrad v rozpore s ust. 
§ 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom Stavebného konania znemožnil, aby mohli s ohľadom 
na koncentráciu Stavebného konania účinne podať námietky k obsahu týchto doplnených 
podkladov. Stavebný úrad tak svojim nesprávnym postupom porušil právo účastníkov Stavebného 
konania na vyjadrenie sa ku všetkým podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu zistenia týchto 
podkladov a tiež aj právo účastníkov Stavebného konania navrhnúť prípadné doplnenie tohto 
podkladu. Dôsledkom uvedenej procesnej vady je, že Stavebný úrad nemal pre vydanie 
Napadnutého rozhodnutia dostatočné podklady a nemohol preto ani dostatočne zistiť skutkový 
stav. Napadnuté rozhodnutie by tak malo byť zrušené aj z tohto dôvodu. 

31. Odhliadnuc od uvedeného, Stavebný úrad nám pri nahliadnutiach do spisu k Stavebnému konaniu dňa 27. 
6. 2017 (t. j. deň vydania Napadnutého rozhodnutia) a dňa 9. 8. 2017 podl'a všetkého predložil neúplný spis 
k Stavebnému konaniu, ktorý neobsahoval Nové stanovisko HZÚ, Nové stanovisko KR PZ, Zmluvu o dielo, 
vyjadrenie Stavebníka a ani overenie podmienok územného rozhodnutia, č. 8559/27937/2017/STA/Kul, zo 
dňa 8. 6. 2017. Z odôvodnenia Napadnutého rozhodnutia pritom jednoznačne vyplýva, že Stavebný úrad 
tieto podklady pri vydaní Napadnutého rozhodnutia zohľadnil, a teda že nimi aj disponoval. 

32. Týmto postupom Stavebného úradu sa tak zásadným spôsobom zasiahlo do práva našej klientky, 
ako účastníčky Stavebného konania, na spravodlivý proces, nakoľko jej týmto nezákonným 
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postupom Stavebného úradu v príkrom rozpore s ust. § 33 ods. 2 správneho poriadku nebolo 
umožnené, aby sa oboznámila so všetkými podkladmi, z ktorých Stavebný úrad v Napadnutom 
rozhodnutí vychádzal, v dôsledku čoho sa k týmto podkladom nemohla ani vyjadriť. 

33. Pri nahliadnutí do spisu k Stavebnému konaniu dňa 26. 4. 2017 Stavebný úrad našej klientke, ako 
účastníčke Stavebného konania, taktiež nezákonne odoprel nahliadnutie do projektovej dokumentácie 
k Účelovej komunikácie, s ktorou sa tak tiež nemala možnosť oboznámiť, i keď táto bezpochyby tvorila 
podklad pre vydanie Napadnutého rozhodnutia; dôkaz o tejto skutočnosti pripájame v prílohe tohto 
odvolania. 

Dôkaz: kópia záznamu z nahliadnutia do spisu dňa 26. 4. 2017 

34. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že Stavebný úrad nemá spis k Stavebnému konaniu žiadnym 
spôsobom zažurnalizovaný. Tento (nedostatočný) spôsob vedenia spisu k Stavebnému konaniu zo strany 
Stavebného úradu tak nie je spôsobilý zabrániť tomu, aby sa so spisom k Stavebnému konaniu 

. manipulovalo (napr. tak, že do spisu budú spätne doložené podklady). V dôsledku tejto skutočnosti 
taktiež nie je možné zodpovedne preveriť, v akom zložení bol spis k Stavebnému konaniu predložený 
na konkrétne nahliadnutie, a teda nie je možné ani preskúmať, či bol účastníkovi Stavebného 
konania na nahliadnutie predložený úplný spis a pod. Pritom táto skutočnosť je jedine dôsledkom 
nesprávneho postupu Stavebného úradu, a preto ju nie je možné pričítať na ťarchu účastníkov Stavebného 
konania a dôkazné bremeno vo vzťahu k tomu, či bol spis k Stavebnému konaniu úplný, zaťažuje jedine 
Stavebný úrad. 

35. Skutočnosť, že tieto procesné pochybenia sú tak závažné, že musia mať za následok zrušenie 
Napadnutého rozhodnutia vyplýva aj z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,6) 

v zmysle ktorej „Spravodlivosť konania pred správnym orgánom si vyžaduje zabezpečiť účastníkom, aby v 
plnom rozsahu bolo uplatnené zo stranv konajúceho správneho orgánu ich právo bvť pasívne informovaný 
o priebehu konania. S týmto základným procesným právom je tesne spojené, resp. ho vvkonáva právo 
účastníka nahliadnuť do administratívneho spisu. V súvislosti s uvedeným je nutné zdôraznŕť najmä to, že 
nakoľko prevažujúca časť konaní pred správnym orgánom neumožňuje argumentačnú konfrontáciu formou 
ústneho pojednávania s tvrdeniami, ktoré sa stávajú základom odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu 
(to je aj prípad Stavebného konania, pozn.), potom nahliadnutie do spisu sa stáva pre účastníka základným 
spôsobom pre nadobudnutie informácií o priebehu a možnom Wsledku konania, t. j. základným spôsobom 
pre možnú obranu svojich práv: Z uvedeného práva na nahliadnutie do spisu vyplýva správnemu 
orgánu aj povinnosť zabezpečiť účastníkovi v plnom rozsahu uplatnenie tohto práva. Tomuto 
nevyhovuje paušálny prístup správneho orgánu v tom, že účastníkovi dá k dispozícii súbor 
dokumentov a listín, ktoré označí za spis. Naopak, účastník musí mať zo strany správneho orgánu 
nielen po materiálnej stránke (t. j. umožnenie samotného prístupu k listinám a nosičom informácií v 
spise založeným aj s technickou podporou), ale aj po formálnej stránke (t. j. umožnenie k časovo 
úplnému rozsahu spisu správneho orgánu) zabezpečené právo na nahliadnutie do spisu." 
Z judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky7l ďalej vyplýva, že „ „. za naplnenie povinnosti 
vyplývajúcej správnemu orgánu nielen z ustanovenia § 33 ods. 2 Správneho poriadku, ale aj z iných 
medzinárodnoprávnych aktov „. nemôže Najvyšší súd považovať to, že až v odôvodnení rozhodnutia 
správny orgán poskytuje informáciu, či a aké podklady, resp. dôkazné prostriedky boli zadovážené a aké 
skutočnosti z nich v procese dokazovania pre vydané rozhodnutie by mohli vyplynúť. „. Preto je pri 
preskúmavaní zákonnosti poskytnutia možnosti oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia nutné 
prihliadať nielen na reálne poskytnuté množstvo podkladov, ale aj na overenie si vedomosti 
účastníka, že rozsah mu poskytnutých podkladov sa stotožňuje s rozsahom, ktorý má k dispozícii 
správny orgán. Táto informácia o úplnosti sa najmä zabezpečuje prostredníctvom rôznych 
evidenčných prehľadov, resp. obsahu spisu." 

6) Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1 Sžp 1/2010, zo dňa 14. 5. 2013. 
7) Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1Sžp13/2013, zo dňa 13. 5. 2014. 
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E. Vecná nesprávnosť Napadnutého rozhodnutia 

36. Ako bolo uvedené v Námietkach a pripomienkach, už v rámci spojeného územného a stavebného konania, 
v ktorom bolo vydané Rozhodnutie v spojenom konaní, bolo namietané, že povrchové riešenie Účelovej 
komunikácie je absolútne nevhodné. V súvislosti s touto skutočnosťou je potrebné osobitne zdôrazniť, že 
otázka materiálového riešenie Účelovej komunikácie nie je v žiadnom prípade otázka spojená 
s umiestnením Účelovej komunikácie na Pozemku, ale ide o otázku, ktorú musí v rámci 
(špeciálneho) Stavebného konania dôkladne odborne posúdiť (špeciálny) Stavebný úrad 
s prihliadnutím na to, že ide o dopravnú stavbu. To, že na nevhodný povrch Účelovej komunikácie bolo 
poukazované už v rámci spojeného územného a stavebného konania, v ktorom bolo vydané Rozhodnutie 
v spojenom konaní, z tohto dôvodu v zmysle ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadnym spôsobom 
nebráni uplatneniu tejto námietky v Stavebnom konaní, pretože otázka materiálového riešenia Účelovej 
komunikácie je rozhodne otázkou, ktorá sa má posudzovať práve v Stavebnom konaní (povedané inak, 
otázka materiálového riešenia Účelovej komunikácie nebola a z povahy veci ani nemohla byť predmetom 
územného konania). Z odôvodnenia Napadnutého rozhodnutia ale wplýva, že Stavebný úrad, napriek 
povinnosti sa s touto námietkou osobitne vecne vysporiadať na základe zodpovedajúcich normatívnych a 
odborných podkladov v zmysle vyššie uvedeného, sa s touto námietkou zjavne vecne nezaoberal 
s poukazom práve na to, že táto otázka bola predmetom spojeného územného a stavebného konania, 
v ktorom bolo wdané Rozhodnutie v spojenom konaní, pričom bez ďalšieho dodal, že je neopodstatnená. 

37. Aj v dôsledku tohto nesprávneho postupu Stavebného úradu je Napadnuté rozhodnutie v tejto časti 
nepreskúmateľné pre absolútny nedostatok dôvodov. Stavebný úrad v dôsledku uvedeného 
postupu pri takomto nezvyčajnom riešení prístupovej komunikácie neuviedol žiadne konkrétne 
dôvody, pre ktoré dospel k záveru o vhodnosti takéhoto riešenia povrchu Účelovej komunikácie, 
resp. k záveru, že mlatový povrch je z hľadiska Účelovej komunikácie pre motorové vozidlá 
v intraviláne veľmi stabilný. Z Napadnutého rozhodnutia taktiež nie je vôbec zrejmé, či Stavebný úrad vec 
posúdil aj z pohľadu príslušných technických noriem a či takéto riešenie povrchu Účelovej komunikácie 
príslušným technickým normám zodpovedá (ako príklad možno uviesť, že z Napadnutého rozhodnutia nie 
je možné zistiť, či Stavebný úrad vecne preveril aj naplnenie všetkých podmienok pre bezpečnosť Účelovej 
komunikácie v zmysle STN 73 611 O, a to najmä z hl'adiska zvoleného povrchového riešenia), a pod. Napriek 
uvedenému ďalej uvádzame aj konkrétne (vecné) dôvody, z ktorých vyplýva vecná nesprávnosť 
Napadnutého rozhodnutia. 

(í) K materiálovému (povrchovému) riešeniu Účelovej komunikácie 

38. V prvom rade je potrebné uviesť, že vzhl'adom na vlastnosti tzv. mlatu je minimálne neobvyklé, aby bol 
povrch účelovej komunikácie určenej pre prístup vozidiel k budove v intraviláne z tohto materiálu, ktorý sa 
využíva prevažne pre budovanie rovinatých chodníkov pre chodcov alebo cyklistov v parkoch, pri 
rekonštrukciách historických objektov a pod. Nie sú nám známe žiadne konkrétne skutočnosti, ktoré by 
odôvodňovali záver, že mlatový povrch je z hľadiska Účelovej komunikácie pre motorové vozidlá 
v intraviláne stabilný, bezpečný a postačujúci. Takéto riešenie povrchu Účelovej komunikácie pritom 
nezodpovedá ani príslušným technickým normám (viď najmä podmienky pre bezpečnosť Účelovej 
komunikácie v zmysle STN 73 6110, a to najmä z hľadiska zvoleného povrchového riešenia). 

39. Navrhovaný povrch Účelovej komunikácie z tzv. mlatu nie je pritom technicky určený pre osobné 
motorové vozidlá a už vôbec nie pre väčšie motorové vozidlá (ako napr. hasičské vozidlá, vozidlá 
ambulancií záchrannej zdravotnej služby, vozidlá na odvoz smetí a pod.). Z dostupných informácií 
o vlastnostiach komunikácií z takéhoto materiálu pritom vyplýva, že tento materiál nie je v žiadnom prípade 
vhodný pre budovanie komunikácií so sklonom nad 5 %,8l resp. nad 8%,9l pričom Účelová komunikácia má 

8) Viď napr. prospekí s názvom Zkušenosti s budováním mlatových cest v historických parcích, ktorý sa nachádza v spise 
k Rozhodnutiu v spojenom konaní. 

9) Viď článok s názvom Minerální beton pro parkové chodníky i účelové komunikace dostupný na: http://zahradaweb.cz/mineralni
beton-pro-parkove-chodniky-i-ucelove-kornunikace/. V tomto článku je dokonca uvedené, že povrch z mlatu je nevhodný napr. ako 
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mať pozdÍžny sklon až 9 %, ako to vyplýva aj z opisu Účelovej komunikácie v oznámení Stavebného úradu 
zo dňa zo dňa 5. 4. 2017, záznam č. 7140/15947/2017/STA/Zub. Účelová komunikácia s takýmto povrchom 
bude s najväčšou pravdepodobnosťou pri prívalových letných dažďoch podstatne erodovať a mlatový 
povrch sa bude vyplavovať a následne v suchých mesiacoch sa bude víriť prach, čo znehodnotí kvalitu 
životného prostredia obyvateľov susedných pozemkov. Takýto povrch zároveň zásadne sťažuje (ba za 
určitých okolností potenciálne až znemožňuje) prístup k Stavbe - rodinnému domu v núdzových situáciách 
ako napr. požiar, nutnosť prístupu vozidiel ambulancií záchrannej zdravotnej služby a pod. 

40. Všetky tieto okolnosti nasvedčujú tomu, že Stavebný úrad pre posúdenie vhodnosti Stavebníkom 
navrhovaného povrchu Účelovej komunikácie s najväčšou pravdepodobnosťou nemal žiadny 
normatívny a ani iný odborný podklad, čo je vzhľadom na neobvyklosť daného riešenia povrchu 
Účelovej komunikácie pre motorové vozidlá v intraviláne obzvlášť závažné pochybenie. 

41. Vzhľadom na uvedené možno predpokladať, že časom bude v prípade Účelovej komunikácie nevyhnutné 
pristúpiť k zrealizovaniu asfaltového alebo betónového povrchu. Tieto skutočnosti malo zohľadniť aj 
Rozhodnutie v spojenom konaní, pretože majú zásadný význam vo vzťahu k posudzovaniu otázky 
dodržania príslušných indexov zastavaných, spevnených a prírodných plôch na Pozemku. Z rovnakého 
dôvodu by Stavebný úrad mal k Účelovej komunikácii pri preskúmavaní dodržania indexov zastavaných, 
spevnených a prírodných plôch pristupovať ako k ploche spevnenej s nepriepustným povrchom. Ak by 
Stavebný úrad takto postupoval, tak by nemohol dospieť inému k záveru, ako k tomu, že Účelová 
komunikácia a Stavby na Pozemku nespÍňajú limity všetkých indexov v zmysle Územného plánu zóny 
Machnáč, v znení zmien a doplnkov 2005, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 598/2008 zo dňa 15. 12. 2008 a ktorého záväzná časť je 
vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 211999, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Machnáč, Bratislava v znení neskorších predpisov, 
pričom zmeny a doplnky 2005 sú vyhlásené s účinnosťou od 1. 2. 2009 všeobecne záväzným nariadením 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2008, ktorým sa mení a dopÍňa všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/1999 (ďalej len „ÚPZ'), ako je bližšie 
uvedené ďalej. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je tiež zrejmé, že v Stavebnom konaní veci nemohli byť 
splnené ani podmienky umiestnenia Účelovej komunikácie vyplývajúce z Rozhodnutia v spojenom konaní, 
ako je bližšie odôvodnené ďalej. 

(ii) K nerešpektovaniu indexu zastavanej plochy a indexu prírodnej plochy 

42. Otázka rešpektovania indexu zastavanej plochy a indexu prírodnej plochy v zmysle ÚPZ nebola jedine 
predmetom spojeného územného a stavebného konania, v ktorom bolo vydané Rozhodnutie v spojenom 
konaní. Podľa ust. § 62 ods. 1 písm. a) stavebného zákona mal Stavebný úrad v Stavebnom konaní 
preskúmať a vecne vyhodnotiť aj to, či boli splnené podmienky umiestnenia Účelovej komunikácie 
vyplývajúce z Rozhodnutia v spojenom konaní, medzi ktoré nepochybne platí aj dodržanie príslušných 
indexov v zmysle ÚPZ. Z odôvodnenia Napadnutého rozhodnutia ale vyplýva, že Stavebný úrad v rozpore 
so svojou povinnosťou dodržanie príslušných indexov v zmysle ÚPZ vecne neskúmal, resp. uviedol len, že 
táto námietka je neopodstatnená. Z tohto dôvodu tak aj vo vzťahu k tejto časti Napadnutého rozhodnutia 
platí primerane to, čo bolo uvedené v bodoch 36. a 37. vyššie. 

43. Odhliadnuc od uvedeného, povrchové riešenie Účelovej komunikácie má okrem vyššie uvedeného význam 
aj v súvislosti so správnym určením príslušných indexov zastavanosti na Pozemku v zmysle ÚPZ. Z ÚPZ 
vyplýva, že plochu Účelovej komunikácie nemožno v žiadnom prípade pri určovan í indexu prírodnej plochy 
zohľadňovať ako prírodnú plochu (bez ohľadu na jej povrch). Účelová komunikácia ale môže byť len 
spevnenou plochou, z čoho vychádza aj ÚPZ. Povrch Účelovej komunikácie môže byť pri určovaní indexu 
prírodnej plochy v zmysle ÚPZ zohľadnený jedine vtedy, ak je vodopriepustný, a to len tak, že na účely 

povrch ulice v intraviláne (z dôvodu prašnosti), ako parkovisko pri budove alebo chodník k budove, pre cesty s intenzívnou zimnou 
údržbou. 
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určenia indexu prírodnej plochy sa zohľadní maximálne polovica plochy Účelovej komunikácie; tým ale nie 
je dotknuté to, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť byť povrch Účelovej komunikácie pre 
nevhodnosť súčasného riešenia vyasfaltovaný alebo vybetónovaný. 

44. V tejto súvislosti možno zdôrazniť, že ÚPZ za prírodnú plochu označuje plochu rastlého terénu, ktorá je 
nestavebná a je vyjadrená indexom prírodnej plochy bez spevnených plôch (viď. textovú časť ÚPZ, časť 
2.f.3), pričom plochu prístupových komunikácií ÚPZ považuje za spevnenú plochu s tým, že ak spevnené 
plochy majú vodopriepustný charakter, započítavajú sa polovicou zo svojej celkovej plochy (viď. textovú 
časť ÚPZ, časť 2.f.7). Preto v žiadnom prípade nie je možné Účelovú komunikáciu považovať za upravený 
prírodný terén, teda za prírodnú a nie spevnenú plochu, a teda jej plochu ani nie je možné započ ítať do 
prírodnej plochy Pozemku v celom rozsahu (ako už bolo uvedené, Účelová komunikácia by mohla byť do 
prírodnej plochy Pozemku započítaná nanajvýš v polovici jej plochy). 

45. V zmysle ÚPZ tak plochu Účelovej komunikácie nemožno v žiadnom prípade pri určovaní indexu prírodnej 
plochy zohľadňovať ako prírodnú plochu (bez ohľadu na jej povrch). Materiálové riešenie Účelovej 
komunikácie je tak pri určovaní povahy Učelovej komunikácie z toho pohľadu irelevantné, pretože 
Účelová komunikácia môže byť len spevnenou plochou, z čoho vychádza aj ÚPZ. 

46. Z týchto dôvodov vyplýva, že Účelová komunikácia v spojení so Stavbami nesplňajú hraničné hodnoty 
indexu zastavanej plochy a ani indexu prírodnej plochy na Pozemku v zmysle ÚPZ. Uvedené 
predstavuje ďalší dôvod, pre ktorý by Stavebný úrad nemal vydať stavebné povolenie na Účelovú 
komunikáciu. 

F. K posúdeniu sporu o vlastníctvo Pozemku 

47. Z odôvodnenia Napadnutého rozhodnutia vo vzťahu k námietke našej klientky o tom, že Stavebné konanie 
malo byť v dôsledku spochybnenia vlastníckeho práva Stavebníka k Pozemku, ktoré je v súčasnosti 
predmetom súdneho sporu vedeného Okresným súdom Bratislava IV pod sp. zn. 4C 235/2015 (ďalej len 
„Súdne konanie'), prerušené podľa ust. § 29 ods. 1 správneho poriadku, resp. podľa § 137 ods. 2 
stavebného zákona, je zrejmé že Stavebný úrad si v celom rozsahu a nekriticky osvojil vyjadrenie 
Stavebníka, s obsahom ktorého sa naša klientky v dôsledku vyššie opísaného postupu Stavebného úradu 
nemohla oboznámiť. Skutočnosť, že si Stavebný úrad nekriticky osvojil vyjadrenie Stavebníka nepochybne 
potvrdzuje aj skutočnosť, že Stavebný úrad zjavne do odôvodnenia Napadnutého rozhodnutia (viď str. 19) 
doslovne ·prebral text z tohto vyjadrenia (viď napr. formuláciu „preto stavebník predkladá špeciálnemu 
stavebnému úradu zápisnicu o pojednávanť), a to bez toho, aby túto skutočnosť v odôvodnení 
Napadnutého rozhodnutia vyznačil. Aj táto skutočnosť tak vyvoláva pochybnosti o nestrannom postupe 
Stavebného úradu. Zároveň to ale potvrdzuje vyššie uvedené závery o nedostatku vlastného odôvodnenia 
Napadnutého rozhodnutia, nakoľko za toto odôvodnenie nemožno považovať len to, že Stavebný úrad 
nekriticky skopíruje text vyjadrenia Stavebníka do odôvodnenia Napadnutého rozhodnutia bez toho, aby 
k tomu uviedol aj vlastné hodnotenie dotknutej otázky. 

48. V tejto súvislosti tak v podrobnostiach odkazujeme na našu argumentáciu uvedenú v Námietkach a 
pripomienkach (viď body 22. až 24. Námietok a pripomienok), v zmysle ktorej bolo Stavebné konanie 
potrebné prerušiť podľa ust. § 29 ods. 1 správneho poriadku, resp. podľa ust. § 137 ods. 2 stavebného 
zákona, pretože Stavebný úrad nemohol mať z dôvodu existencie civilného sporu preukázané 
vlastnícke právo Stavebníka k Pozemku do takej miery, aby vydal Napadnuté rozhodnutie. 

49. Naviac, vzhľadom na odôvodnenie Napadnutého rozhodnutia je pravdepodobné, že rozsudok, ktorým súd 
v Súdnom konaní údajne zamietol žalobu, ešte nie je právoplatný. Z tohto dôvodu tak z tohto rozsudku 
nemožno bez ďalšieho vyvodzovať akékoľvek právne závery. Z pohľadu Stavebného úradu by malo byť 
relevantné len to, že sa stále vedie Súdne konanie, a teda že otázkou vlastníckeho oráva k Pozemkom sa 
zaoberá príslušný súd, a preto nie je prípustné, aby si túto otázku (ani ako predbežnú) samostatne 
vyhodnocoval Stavebný úrad. Taktiež možno spresniť, že v zmysle ust. § 70 ods. 2 zákona Národnej rady 
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Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sú údaje katastra hodnoverné a 
záväzné, ak sa nepreukáže opak. V predmetnom prípade ale existencia Súdneho konania hodnovernosť (a 
tým aj záväznosť) údajov katastra značne spochybňuje. 

G. Napadnuté rozhodnutie nemá právnymi predpismi ustanovené náležitosti 

50. Povinný obsah stavebného povolenia upravuje na základe ust.§ 143 písm. c) stavebného zákona vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „ Vyhláška"). Napadnuté rozhodnutie teda musí splňať všetky 
náležitosti podľa ust. § 1 O Vyhlášky, inak bude nezákonné. Podľa ust. § 1 O Vyhlášky stavebné povolenie 
má o. i. obsahovať označenie účastníkov konania menom, priezviskom a adresou (ust.§ 10 ods. 1 písm. a) 
Vyhlášky]. Napadnuté rozhodnutie však túto náležitosť nespÍňa, a preto je nezákonné. 

51 . Napadnuté rozhodnutie označenie všetkých účastníkov Stavebného konania v rozpore s ust. § 10 
ods. 1 písm. a) Vyhlášky ·neobsahuje. V Napadnutom rozhodnutí je v rámci výroku a odôvodnenia 
povinnými identifikačnými údajmi v zmysle Vyhlášky označený len jen účastník Stavebného konania, ktorý 
podal námietku, a to Ing. arch. Róbert Grožaj (Napadnuté rozhodnutie vo výroku vôbec neobsahuje 
označenie našej klientky, pri sumarizácii námietok našej klientky je uvedený len názov a sídlo našej 
advokátskej kancelárie, ktorá ale účastníkom Stavebného konania rozhodne nie je; v odôvodnení 
Napadnutého rozhodnutia je pritom uvedené len meno a priezvisko našej klientky). 

52. V žiadnej časti Napadnutého rozhodnutia (záhlavie, výrok, odôvodnenie a z povahy veci ani poučenie) tak 
nie sú označení všetci účastníci Stavebného konania, v dôsledku čoho Napadnuté rozhodnutie neobsahuje 
jednu z jeho povinných náležitostí podľa Vyhlášky, a to konkrétne podľa ust. § 1 O ods. 1 písm. a) Vyhlášky. 
Pre úplnosť možno dodať, že na tomto závere nič nemení ani to, že v rámci listín, na ktorých je zachytené 
Napadnuté rozhodnutie, sa po samotnom Napadnutom rozhodnutí, t. j. po jeho poučení a podpise 
a označení mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby, (zjavne) pre účely doručovania nachádza aj 
zoznam účastníkov Stavebného konania; tento zoznam ale nie je v prvom rade možné považovať za súčasť 
Napadnutého rozhodnutia, pretože nie je zahrnutý v žiadnej časti Napadnutého rozhodnutia, a zároveň 
svojou povahou predstavuje len administratívny pokyn upravujúci spôsob doručovania Napadnutého 
rozhodnutia jednotlivým účastníkom Stavebného konania. Odhliadnuc od uvedeného možno súčasne 
dodať, že ani tento zoznam účastníkov Stavebného konania pre účely doručovania Napadnutého 
rozhodnutia nepredstavuje označenie ·všetkých účastníkov Stavebného konania údajmi, ktoré vyžaduje 
Vyhláška, keďže pod bodom 2. sú účastníci Stavebného konania určení iba nekonkrétne pomocou 
spoločného znaku (t. j. prostredníctvom skutočnosti, že majú vlastnícke práva k susedným pozemkom) a nie 
označením mena, priezviska, a adresy, resp. názvu a sídla, ako to požaduje ust. § 1 O ods. 1 písm. a) 
Vyhlášky. 

53. Z Napadnutého rozhodnutia a ani zo spisu k Stavebnému konaniu nevyplýva, ako Stavebný úrad ustálil 
okruh účastníkov Stavebného konania, nakoľko ani sám Stavebný úrad zjavne nepozná identitu všetkých 
účastn íkov Stavebného konania. Ustálenie okruhu účastníkov správneho konania je pritom jednou zo 
základných povinností správneho orgánu. Stavebný úrad ale na dôkladné splnenie tejto povinnosť 
zjavne rezignoval. Aj v tejto skutočnosti spočíva nezákonnosť postupu Stavebného úradu v 
predmetnej veci. 

54. Nezákonnosť Napadnutého rozhodnutia, resp. nedôsledný prístup Stavebného úradu k vyhotoveniu 
Napadnutého rozhodnutia podčiarkuje aj skutočnosť, že Napadnuté rozhodnutie na viacerých miestach 
odkazuje na právne predpisy, ktoré v čase jeho vydania už neboli účinné . Ako príklad možno uviesť napr. 
odkaz na vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. 
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v bode 7. podmienok uskutočnenia 
a užívania stavby v rámci výroku Napadnutého rozhodnutia (str. 3 Napadnutého rozhodnutia), ktorá bola 
s účinnosťou od 1. 7. 2013 (!)zrušená a nahradená vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
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Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. Rovnako možno príkladom poukázať aj na 
odkaz na zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v bode 19. podmienok podľa ust. § 66 ods. 3 stavebného zákona v rámci výroku Napadnutého 
rozhodnutia (str. 9 Napadnutého rozhodnutia), ktorý bol s účinnosťou od 1. 1. 2016 zrušený a nahradený 
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Domnievame sa, že od Stavebného úradu ako správneho orgánu je nielen možné, ale aj 
potrebné vyžadovať, aby sa pri formulácii rozhodnutia takýmto chybám v záujme právnej istoty účastníkov 
konania vyhol a svoje rozhodnutie dôsledne formuloval s ohľadom na v danom čase platný a účinný právny 
stav. 

III. 
Záver 

55. Nad rámec vyššie uvedených skutočností poukazujeme aj na skutočnosť, že Stavebník v rozpore s bodom 
21. výroku Napadnutého rozhodnutia (viď. str. 10 Napadnutého rozhodnutia) podľa všetkého začal 
vykonávať stavebné práce na Účelovej komunikácii napriek tomu, že Napadnuté rozhodnutie nie je 
právoplatné. Z priebehu stavebných prác na Účelovej komunikácii sa pritom zdá, že Stavebník napriek 
deklarovanému materiálovému riešeniu Účelovej komunikácie príslušnú časť Pozemku, na ktorej má byť 
umiestnená Účelová komunikácia, plánuje podložiť betónom; o týchto skutočnostiach v prílohe tohto 
odvolania prikladáme dôkaz v podobe fotodokumentácie zachytávajúcej uvedené skutočnosti. 

Dôkaz: príslušná fotodokumentácia 

56. Z vyššie uvedených dôvodov tak navrhujeme, aby odvolací orgán Napadnuté rozhodnutie podl'a ust. § 
59 ods. 3 správneho poriadku zrušil a vrátil vec stavebnému úradu na ďalšie konanie, eventuálne, 
aby Napadnuté rozhodnutie podl'a ust. § 59 ods. 2 správneho poriadku zmenil tak, že príslušnú 
žiadosť Stavebníka o vydanie stavebného povolenia na Účelovú komunikáciu zamietne v celom 
rozsahu. 

S úctou 

Prílohy: podľa textu. 
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