
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
Sekcia železničnej dopravy a dráh 
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

Č.: 24391/2017/SŽDD/61095 
V Bratislave 25. 08. 2017 
Stupeň dôvernosti: VJ 

ROZHODNUTIE 

Podľa rozdeľovníka 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 102 
ods. 1 písm. d) zákona č . 513/2009 Z. z. zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej zákon o dráhach) a podľa § 59 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o správnom konaní) 
preskúmal na základe podaných samostatných odvolaní: odvolania JUDr. Vladimír Kána, trvale bytom 
Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava, Martina Kánová, trvale bytom Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava, 
odvolania Chalániová Jana, trvale bytom Špitálska 33, 811 08 Bratislava a spol. a odvolania realit K, 
s.r.o„ Gajova 4, Bratislava, 811 09 Bratislava rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja č. s. 
03739/2017/CDD-11 zo dňa 05. 05. 2017 a takto 

rozhodol: 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 3 zákona o správnom konaní, ako 
aj príslušných stanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) 
ruší 

odvolaním napadnuté rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja, stavebné povolenie č. s. 
03739/2017/CDD-11 zo dňa 05.05.2017 vo veci povolenia stavby: „Oprava električkovej trate 
Špitálska ul.", umiestnenej na pozemkoch, reg. „C" pare. č. 21756/1- Špitálska ul. (reg. „E" pare. č. 
21756 vlastník podľa LV č. 8925, pare. č. 8680/1 vlastník podľa LV č. 9385, pare. č. 8681 vlastník podľa 
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LV č . 9386), reg . "C" 8680/13 vlastník podl'a LV č . 10, reg. "C" pare. č . 9797/3 vlastník podl'a LV č . 1656, 
reg. ,,G'' pac. č . 21762/4 vlastník podl'a L V č. 3405, reg. "C" pare. č. 21762/1 (reg. "E" pare. č . 21762 
vlastník podl'a LV č. 8925), reg. "C" pare. č. 21901/1 a 21903/1 - Americké námestie, vlastník podl'a LV 
1656 v katastrá lnom území Staré Mesto vydané pre stavebníka Dopravný podnik Bratislava, a. s., 
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736 pre porušenie zákona zo strany prvostupňového 
správneho orgánu a vec mu vracia na nové prejednanie a rozhodnutie. 

Odôvodnenie 

Bratislavský samosprávny kraj vydal dňa 05. 05. 2017 stavebné povolenie č. s. 03739/2017 /CDD-11 vo 
veci povolenia stavby: "Oprava električkovej trate Špitálska ul.", umiestnenej na pozemkoch, reg. "C" 
pare. č. 21756/1- Špitálska ul. (reg. "E" pare. č. 21756 vlastník podl'a LV č. 8925, pare. č . 8680/1 vlastník 
podl'a LV č. 9385, pare. č. 8681 vlastník podl'a LV č. 9386), reg. "C" 8680/13 vlastník podl'a LV č . 10, reg. 

11C" pare. č. 9797/3 vlastník podl'a LV č. 1656, reg. 11C" pac. č. 21762/4 vlastník podl'a LV č. 3405, reg. "C" 
pare. č . 21762/1 (reg. "E" pare. č. 21762 vlastník podl'a LV č. 8925), reg . 11C" pare. č. 21901/1a21903/1 -
Americké námestie, vlastník podl'a LV 1656 v katastrálnom území Staré Mesto vydané pre stavebníka 
Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO : 00 492 736 (ďalej navrhovatel'). 

Proti tomuto rozhodnutiu boli podané tri samostatné odvolania. 
1. odvolanie dňa 07. 08. 2017 navrhovatel'ov: 

JUDr. Vladimír Kán, trvale bytom Fraňa Král'a 5, 811 05 Bratislava 
Martina Kánová, trvale bytom Fraňa Král'a 5, 811 05 Bratislava 

2. odvolanie dňa 07. 08. 2017 navrhovatel'ov: 
Chalániová Jana, trvale bytom Špitálska 33, 811 08 Bratislava 
Majerčíková Alžbeta r. Jarolínová, trvale bytom Špitálska 33, 811 08 Bratislava 
Zapletalová Adriana, trvale bytom Špitálska 33, 811 08 Bratislava 
Majerčíková Linda r. Majerčíková, trvale bytom Špitálska 33, 811 08 Bratislava 
Kmetóni Dušan, trvale bytom Špitálska 33, 811 08 Bratislava 
Škovranko Marian r. Škovranko, trvale bytom Špitálska 33, 811 08 Bratislava 
Hromada Ján, trvale bytom Sládkovičova 1 O, 921 01 Piešťany 
a 

3. odvolanie dňa 08. 08. 2017 navrhovatel'a: 
realit K, s.r.o., Gajova 4, Bratislava, 811 09 Bratislava 

Dôvody odvolaní uvedených pod bodom 1 a 2 boli obsahovo podobné a možno ich zhrnúť nasledovne: 
Odvolatelia argumentovali, že ako vlastníci susednej stavby v zmysle § 139 ods. 2 písm. d) stavebného 
zákona na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní ide, ale jej 
užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté sú účastníkmi stavebného konania o povolenie stavby 
"Oprava električkovej trate Špitálska ul.". Prvostupňový stavebný úrad ich však nezahrnul medzi 
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účastníkov konania, nedoručoval im riadne listiny a nekonal s nimi ako s účastníkm i , čím im znemožnil 
uplatniť námietky a nezákonným spôsobom im sťažil včas sa dozvedieť začatom konaní a o vydaní 
stavebného povolenia. Ďalšou namietanou skutočnosťou bolo neadresné označenie účastníkov v 
doručovaných listinách. Realizáciou stavby, ktorá bola povolená prvostupňovým rozhodnutím podľa ich 
tvrdenia došlo k zásadnému obmedzeniu jediného vstupu k ich nehnuteľnost iam motorovými vozidlami, 
keďže tento bude možný iba prechodom cez zastávku MHD. Tak, ako bola stavba povolená, podľa ich 
tvrdenia je zastávka umiestnená na chodníku priamo pred vjazdom do domového vnútrobloku, ktorý je v 
bráne na Špitálskej 31 a tvorí jedinú prístupovú cestu k domovým blokom Špitálska 33 a Špitálska 35. 
Uvedené znamená, že autá parkujúce vo vnútrobloku, ako aj zásobovanie hostela dlhodobo 
umiestneného v dome na Špitálskej 35 by sústavne mali prechádzať cez plánovanú zastávku MHD, t. j. 
pomedzi stojacich ľudí čakajúcich na MHD. V tomto úseku plánovanej zastávky sa nachádzajú ďalšie 3 
vjazdy na nehnuteľnosti Špitálska 27, 29 a 37. Ďalej vo svojom podaní v súvislosti so skutočnosťou, že v 
zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a 
technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov je nástupište súčasťou električkovej dráhy, 
namietali príslušnosť povoľujúceho správneho orgánu na povolenie SO 102.2 Zvýšený jazdný pás, na 
ktorý bolo vydané stavebné povolenie zn. MAGS SSU 40179/2017/79507-3/HU dňa 04. 05. 2017. 
Odvolatelia ďalej namietali, že stavebné povolenie bolo vydané bez rozhodnutia o umiestnení stavby. Na 
záver uvádzajú, že napadnuté rozhodnutie obsahuje iba formálne náležitosti a absentujú odôvodnenia 
jednotlivých častí výroku stavebného povolenia a popis úvah, akými správny organ vyhodnocoval zistené 
skutočnosti. Odvolatelia zhodne žiadali, aby odvolací organ napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil 
prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. 

Dôvody odvolania uvedeného pod bodom 3 možno zhrnúť nasledovne: 
Odvolateľ nad rámec dôvodov uvedených v odvolaniach 1 a 2 tiež uvádza, že je ako vlastník susedného 
pozemku účastníkom konania. Vzhľadom na skutočnosť, že napadnuté rozhodnutie nebolo na úradnej 
tabuli zverejnené v zákonom stanovenej lehote 15 dní tvrdí, že nebolo účastníkom konania riadne 
doručené a preto nemôže byť ani právoplatné. Z uvedeného dôvodu žiada, aby špeciálny stavebný úrad 
okamžite na danú skutočnosť upozornil stavebníka a vyzval ho na okamžité zastavenie stavebných prác. 
Ďalej uvádza, že stavebný úrad bol povinný zohľadniť a chrániť práva a záujmy dotknutých účastníkov 
konania aj v prípade, že sa títo o konaní nedozvedeli. Zároveň namieta, že umiestnenie zastávky tak, že 
bude priamo pred 4 vjazdmi do nehnuteľností je nelogické a v rozpore s vyhláškou Ministerstva dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR č. 350/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá v§ 49 ods. 1 uvádza, že 
„Zastávky na električkovej dráhe sa umiestňujú tak, aby neohrozovali bezpečnosť prevádzky elektr ičkovej 

dráhy a prevádzkovanie dopravy na električkovej dráhe alebo premávku na cestnej komunikáci i. Ich 
stavebná úprava umožňuje ľahký a bezpečný prístup cestujúcim." Uvedené pod ľa jeho názoru nebolo v 
napadnutom rozhodnutí nijako zohľadnené a ani z odôvodnenia rozhodnutia sa nemožno domnievať, ako 
uvedenú skutočnosť s prihliadnutím na podmienky vyhlášky 350/201 O Z. z. zohľadnil. Odvolateľ tiež 
napádal, že v rozhodnutí sa síce uvádza, že stavebný úrad "preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk 
uvedených v § 62 stavebného zákona, posúdil súlad povoľovanej stavby s verejnými záujmami", avšak 
bez bližšieho odôvodnenia, o ktoré hľadiská malo ísť, resp. ktoré konkrétne a akým spôsobom boli z jeho 
strany preskúmané a posúdené. 
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Odvolací orgán zaslal dňa 09. 08. 2017 na Bratislavský samosprávny kraj výzvu na vyžiadanie dokladov. 
Prvostupňový orgán žiadosti vyhovel a kompletný spisový materiál týkajúci sa rozhodnutia č. 

03739/2017/CDD-11 zo dňa 05. 05. 2017 odstúpil odvolaciemu orgánu. 

Pred odstúpením spisu prvostupňový orgán podľa§ 56 zákona o správnom konaní a podľa § 140c ods. 
11 stavebného zákona neupovedomil účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní s výzvou, aby sa 
k nemu vyjadrili. Odvolací orgán zaslal účastníkom konania verejnou vyhláškou Oznámenie o podaní 
odvolania a výzvu na vyjadrenie k obsahu odvolania. Verejná vyhláška bola zverejnená dňa 17. 08. 
2017. 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako odvolací orgán, preskúmalo odvolaním 
napadnuté prvostupňové rozhodnutie spolu s predloženým spisovým materiálom. Rovnako preskúmalo 
aj postup prvostupňového orgánu v konaní, ktoré predchádzalo vydaniu rozhodnutia. Posúdilo výrokovú 
časť, odôvodnenie aj poučenie napadnutého rozhodnutia s príslušnými hmotnoprávnymi 
a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní , stavebným zákonom 
a zákonom o dráhach, ako aj s vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky č. 350/201 O Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov a na 
základe zistených skutočností dospelo k názoru, že napadnuté rozhodnutie je potrebné zrušiť a vec vrátiť 
prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie vo veci. Prvostupňový orgán v konaní a pri 
vydávaní rozhodnutia nepostupoval v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi 
predpismi, vydané rozhodnutie je zmätočné a nepreskúmateľné. 

Po preskúmaní predloženého spisového materiálu odvolaním napadnutého rozhodnutia ku skutkovým 
a právnym okolnostiam danej veci, ako aj k dôvodom odvolania, konštatuje odvolací orgán nasledovné 
skutočnosti: 

Navrhovateľ Dopravný podnik Bratislava, a. s. , Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736 podal 
dňa 27. 02. 2017 listom zo dňa 23. 02. 2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Oprava 
ET na Špitálskej ul.". Stavba bola navrhnutá v MČ Bratislava 1. v katastrálnom území Staré mesto na 
pozemkoch s parcelnými číslami 8680/13, 9797/3, 21901/1, 21903/1 , 21756/1, ktorých vlastníkom je 
Hlavné mesto SR Bratislava a sú v nájme Dopravného podniku Bratislava, a.s. v zmysle Zmluvy o nájme 
č. 088300691400 zo dňa 31. 01 . 2014 a na parcele č. 21762/4 ktorej vlastníkom je Univerzita 
Komenského Bratislava. Stavebný úrad vydal 03. 03. 2017 rozhodnutie, ktorým prerušil stavebné 
konanie na 30 dní a vyzval stavebníka, aby v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia doplnil svoje 
podanie o náležitosti podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona v znení neskorších predpisov, okrem iného ho vyzval na zdokladovanie vzťahu 
k parcele č. E-KN č. 8680/1 v k.ú. Staré Mesto, vlastník podľa LV č. 9385. Podanie bolo stavebníkom 
doplnené listom zo dňa 14. 03. 2017. Bratislavský samosprávny kraj dňa 20. 03. 2017 oznámil začatie 
stavebného konania na predmetnú stavbu verejnou vyhláškou. Dňa 05. 05. 2017 vydal Bratislavský 
samosprávny kraj stavebné povolenie č. s. 03739/2017 /CDD-11 vo veci povolenia stavby: „Oprava 
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električkovej trate Špitálska ul. ". Rozhodnutie doručované verejnou vyhláškou a bolo vyvesené 24. 05. 
2017 a zvesené 08 06. 2017. 

Podľa ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní doručovanie verejnou vyh láškou 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 písomnosť týka. 

Bratislavský samosprávny kraj pochybil pri doručovaní verejnou vyhláškou, keďže nepostupoval v zmysle 
§ 26 ods. 2 zákona o správnom konaní a nerešpektoval zákonom stanovenú lehotu, počas ktorej musí 
byť písomnosť vyvesená na úradnej tabuli. Rozhodnutie bolo vyvesené 24. 05. 2017 a zvesené 08. 06. 
2017. Lehota 15 dní, počas ktorej musí byť písomnosť vyvesená na úradnej tabuli sa začína počítať 
nasledujúcim dňom po dni jej vyvesenia, pričom verejná vyhláška musí byť na úradnej tabuli zverejnená 
počas celých 15 dní, tzn. do 24:00 hod. pätnásteho dňa jej vyvesenia. Zvesenie vyhlášky je možné 
vykonať až v deň nasledujúci po uplynutí 15. dňa jej vyvesenia, čo správny orgán nedodržal a verejnú 
vyhlášku, ktorou oznamoval vydanie prvostupňového rozhodnutia zvesil 14. deň jej vyvesenia. Týmto 
nebolo zabezpečené, že písomnosti doručované účastníkom konania boli na úradnej tabuli zverejnené 
15 dní a nemohla nastať fikcia doručenia podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní a § 69 ods. 2 
stavebného zákona. V novom prejednaní veci odstráni stavebný úrad tieto pochybenia a bude 
postupovať v súlade so zákonom. 

Ďalším pochybením stavebného úradu je skutočnosť, že stavebný úrad postupoval v predmetnom 
stavebnom konaní procesne nesprávne, a to predovšetkým vo väzbe na to, že nedostatočným a 
nejednoznačným spôsobom vymedzil okruh účastníkov predmetného stavebného konania, v dôsledku 
čoho doručoval jednotlivé písomnosti v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o správnom konaní. 
Táto skutočnosť má za následok, že dotknutí účastníci konania boli ukrátení na svojich právach a právom 
chránených záujmoch a nemohli si kvalifikovaným spôsobom uplatniť svoje procesné práva (vyjadriť sa 
k oznámenému začatiu konania a uplatniť si námietky a pripomienky k povoľovanej stavbe z hľad iska 

ochrany svojich práv, ktoré môžu byť dotknuté povoľovanou stavbou). Je potrebné uviesť, že v prípade, 
ak sú v danej veci splnené zákonné podmienky pre doručovanie verejnou vyhláškou v zmysle 
ustanovenia § 26 zákona o správnom konaní, stavebný úrad je povinný známych účastníkov identifikovať 
tak, aby okruh účastníkov konania bol jednoznačný a títo si mohli uplatniť svoje procesné práva, ktoré im 
priznáva zákon. Odvolací orgán má po preskúmaní predloženého spisového materiálu za to, že stavebný 
úrad nedostatočným spôsobom vymedzil okruh účastníkov konania v zmysle ustanovenia § 59 
stavebného zákona, v dôsledku čoho nesprávnym spôsobom aplikoval doručovanie jednotlivých 
písomností týkajúcich sa predmetného konania verejnou vyhláškou. Skutočnosť, že stavebný úrad 
doručuje jednotlivé písomnosti verejnou vyhláškou mu neumožňuje neidentifikovať známych účastníkov 
konania. Z uvedeného dôvodu nemožno akceptovať postup stavebného úradu, ktorým doručova l 

jednotlivé písomnosti účastníkom konania tak, že ich vymedzil spojením „vlastn íci a spoluvlastníci 
susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných pozemkov pozdÍž vyššie uvedených parciel 
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v Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto", nakoľko táto identifikácia účastníkov konania jednak 
nezahŕňa vlastníkov susedných stavieb a je aj neadresná, nejednoznačná , zmätočná a spôsobuje 
nezákonnosť postupu stavebného úradu v danej veci. V danom prípade je potrebné poukázať na 
rozhodnutie NS SR sp. zn. 2 Sžo/19/2013, v ktorom je konštatované, že "V tejto súvislosti Najvyšší súd 
poukazuje na svoju ustálenú judikatúru, podľa ktorej sa s doručovaním v práve spájajú významné 
dôsledky. Doručovanie rozhodnutí v správnom konaní má vplyv na splnenie procesných podmienok 
odvolacieho konania, ako aj konania následného súdneho prieskumu správnych rozhodnutí v správnom 
súdnictve. Ak nebolo rozhodnutie správne doručené podľa zákonných predpisov, s takouto vadou sú 
spojené závažné procesno právne následky a rozhodnutie nemôže nadobudnúť právoplatnosť, pretože 
doručenie rozhodnutia vo veci samej je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia veci". 
Rozhodnutie teda nenadobudlo právopl atnosť, z dôvodu, že nebolo riadne doručené účastn íkom 

konania. Vyznačenie právoplatnosti nezakladá účinky právoplatnosti. Právoplatnosť rozhodnutia nastáva 
priamo zo zákona splnením zákonných podmienok pre právoplatnosť, vrátane riadneho doručenia 

rozhodnutia účastníkom . Právoplatnosť rozhodnutia nenastáva jej vyznačením , nakoľko formálne 
vyznačenie právoplatnosti právoplatnosť nekonštituuje, môže ju len deklarovať. 

Na základe neprávoplatného a nevykonateľného rozhodnutia nie je možné uskutočňovať stavbu do 
právoplatného rozhodnutia vo veci. Stavebný úrad je povinný v novom konani nanovo vyhodnotiť 

aktuálny okruh účastníkov konania na základe platného právneho stavu, ktorých práva a právom 
chránené záujmy by navrhovanou stavbou mohli byť dotknuté a bude skúmať vlastnícke alebo iné práva 
k všetkým dotknutým pozemkom a stavbám. 

Pochybením stavebného úradu v danej veci je, že nakoľko sa stavebný úrad v predmetnom konaní 
nedostatočným spôsobom zaoberal správnym vymedzením okruhu účastníkov konania, a ktorých 
následne nedostatočným spôsobom identifikoval v jednotlivých písomnostiach, čo má za následok, že 
tieto písomnosti účastníkom konania, ako aj odvolateľom neboli doručované v súlade so zákonom 
o správnom konaní a stavebným zákonom, a teda boli právne neúčinné, že stavebný úrad sa 
nedostatočným spôsobom zaoberal riešením povoľovanej stavby vo vzťahu k námietkam, ktoré 
odvolatelia uvádzajú vo svojich odvolaniach, a to, že realizáciou stavby dôjde k zásadnému obmedzeniu 
vstupu k susedným nehnuteľnostiam motorovými vozidlami, keďže tento bude možný iba prechodom cez 
zastávku MHD (na Špitálskej ulici), a to aj vo väzbe na existujúce vecné bremená, ktoré sú zriadené 
v prospech odvolatel'ov. Na túto skutočnosť dôrazne upozornilo vo svojom stanovisku zo dňa 09. 02. 
2017 aj Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Na základe uvedeného možno konštatovať, že 
stavebný úrad v predmetnom konaní postupoval v rozpore s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, danou vecou sa dostatočne nezaoberal a v konani nedostatočne zistil skutkový stav veci, 
v dôsledku čoho vydal rozhodnutie, ktoré vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci, je 
vydané v rozpore so zákonom a nepreskúmateľné v celom rozsahu. Odvolací orgán má za to, že 
odvolatel'mi namietané skutočnosti (zásah do ich vlastníckych práv predmetnou stavbou, nakoľko 

stavebný úrad s ním jednak nekonal ako s účastníkmi konania, a taktiež sa nedostatočným spôsobom 
nezaoberal skutočnosťou , že predmetná zastávka MHD tzv. Viedenského typu má byť umiestnená 
bezprostredne pred vjazdom, ktorý tvorí jediný prístup k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve, pričom 
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zastávka električky má byť umiestnená priamo na chodníku pred vjazdom do domového vnútrobloku) je 
vo väzbe na druh, rozsah a charakter povoľovanej stavby potrebné vyhodnotiť ako opodstatnené a 
stavebný úrad sa už v prvom stupni mal zaoberať riešením vysporiadania predmetných vzťahov . 

Stavebný úrad povinný v novom prejednaní kvalifikovaným spôsobom posúdiť odvolateľmi namietané 
skutočnosti, a v konaní postupovať v súlade so zákonom, a vydať rozhodnutie, ktoré bude vychádzať 
z dostatočne zisteného skutkového stavu veci a bude preskúmateľné v celom rozsahu. 

Podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona stavebník musí v konaní preukázať, že je vlastníkom pozemku, 
alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom 
požadovanú stavbu. Ak stavebník tento nevyhnutný doklad k žiadosti nepriloží, stavebné konanie, ktoré 
sa začalo na jeho návrh, sa zastaví podľa § 60 ods. 2 písm. b) zákona o správnom konaní. Z priloženej 
nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislava a stavebníkom, ktorá nie je 
kompletná a neobsahuje prílohy, nie je možné overiť, ktorých parciel sa týka. Zároveň stavebný úrad 
podľa spisovej dokumentácie rozhodnutím zo dňa 03. 03. 2017 prerušil konanie a vyzval stavebníka na 
doplnenie zdokladovania úplného právneho vzťahu k ďalším pozemkom, ktoré nie sú vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislava. Zo spisu, ani z rozhodnutia však nevyplýva spôsob preukázania týchto 
práv stavebníkom. Na základe uvedeného odvolací orgán konštatuje, že stavebný úrad nedostatočne 
preskúmal splnenie podmienok podľa ustanovenia § 58 ods. 2 stavebného zákona vo vzťahu ku 
každému z pozemkov, na ktorých sa má stavba realizovať a z výroku rozhodnutia a z dokladov, ktoré 
tvoria súčasť spisu nevyplýva, či a ako stavebník preukázal ku každému z dotknutých pozemkov, že je 
ich vlastníkom, alebo že má k pozemkom iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona. Stavebný 
úrad je povinný na základe spätnej identifikácie vlastníkov dotknutých pozemkov a stavieb vyhodnotiť 
vlastnícke pomery pozemkov dotknutých stavbou a preveriť existenciu právneho vzťahu podľa § 139 ods. 
1 stavebného zákona ku každému z nich. 

Výrok je najdôležitejšou časťou rozhodnutia, pretože obsahuje rozhodnutie vo veci, ktorá musí byť 
špecifikovaná jednoznačne, pričom platí, že iba vo výroku možno vysloviť vznik, zmenu alebo zánik 
individuálneho právneho vzťahu , ktorým sa zakladajú práva, určujú povinnosti, prípadne menia právne 
vzťahy. Výrok rozhodnutia musí byť formulovaný presne, určito , jednoznačne a musí úplne vyjadrovať 
riešenie veci, ktorá je predmetom správneho konania. Po preskúmaní predloženého spisového materiálu 
je potrebné konštatovať, že výrok odvolaniami napadnutého rozhodnutia je neurčitý a nejednoznačný, 

a to predovšetkým s poukazom na to, že stavebný úrad sa vo výroku rozhodnutia nijakým spôsobom 
nevysporiadal so všetkými vznesenými námietkami a vyjadreniami (napríklad s pripomienkou vznesenou 
Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, odd. stratégií a projektov), pri vznesených námietkach 
a vyjadreniach neuviedol, či s uvedenou podmienkou korešponduje projektová dokumentácia, ktorá bola 
podkladom pre vydanie napadnutého stavebného povolenia. Z dikcie ustanovenia § 66 ods. 1 
stavebného zákona vyplýva, že stavebný úrad v stavebnom povolení určí záväzné podmienky 
uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania, čo v danom prípade 
stavebný úrad nerešpektoval, nakoľko rozhodnutím o námietkach nie je len zahrnutie do podmienok 
vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, ale stavebný úrad je povinný podanú námietku, resp. 
pripomienku vyhodnotiť v tom zmysle, či je opodstatnená alebo nie, a následne ju posúdiť, či jej je možné 
vyhovieť, a taktiež svoj postup kvalifikovaným spôsobom odôvodniť. Neurčitosť a nejednoznačnosť 
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výroku odvolaniami napadnutého rozhodnutia spočíva tiež v tom, že stavebný úrad vo výroku 
rozhodnutia neuviedol všetky podmienky vyplývajúce zo stanovísk príslušných dotknutých orgánov, ktoré 
sa k povoľovanej stavbe vyjadrovali z hľad iska nimi sledovaných záujmov, pričom táto povinnosť 

stavebnému úradu vyplýva z ustanovenia § 66 ods. 3 písm. e) stavebného zákona, resp. stavebný úrad 
v odôvodnení rozhodnutia nijakým spôsobom neodôvodnil skutočnosti, pre ktoré tieto podmienky 
neuviedol. Uvedené nevyplýva tak z výroku, ani z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia. Na základe 
uvedeného možno konštatovať, že výrok odvolaniami napadnutého rozhodnutia je v rozpore 
s ustanovením § 47 ods. 2 zákona o správnom konaní, nakoľko je nejednoznačný a nepreskúmateľný. 

Odôvodnenie rozhodnutia je ďalšou obsahovou náležitosťou rozhodnutia, ktoré plní viacero funkcií, ale 
predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho 
rozhodnutia, tzn. posilňovať dôveru občanov v správnosť rozhodovania, aby prijaté rozhodnutia viedli 
k dobrovoľnému plneniu povinností, ako aj kontrolná funkcia predovšetkým tých orgánov, ktoré budú 
rozhodnutie prípadne preskúmavať. Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia je potrebné konštatovať, 

že odôvodnenie odvolaniami napadnutého rozhodnutia je v rozpore s ustanovením § 47 ods. 3 zákona 
o správnom konaní, čo má za následok nepreskúmateľnosť odvolaniami napadnutého rozhodnutia, 
nakoľko stavebný úrad sa v ňom obmedzil len na konštatovania ohľadom procesného postupu v danej 
veci, tzn. na skutkové okolnosti, avšak nijakým spôsobom neodôvodnil svoju právnu úvahu, na základe 
ktorej dospel k danému záveru, nijakým relevantným spôsobom sa nevysporiadal s uplatnenou 
námietkou, resp. pripomienkou dotknutého orgánu, a taktiež vôbec neuviedol na základe akých právnych 
predpisov postupoval, pričom povinnosť stavebného úradu uviesť tieto skutočnosti v odôvodnení 
rozhodnutia jednoznačne vyplýva z ustanovenia § 47 ods. 3 zákona o správnom konan í. Tým, že 
stavebný úrad v odôvodnení rozhodnutia tieto skutočnosti neuviedol, tzn. neuviedol na základe akej 
správnej právnej úvahy dospel k danému záveru, neuviedol ako sa vysporiadal so vznesenou námietkou, 
ani na základe akých právnych predpisov rozhodoval, má za následok, že odvolaniami napadnuté 
rozhodnutie je nezákonné a nepreskúmateľné. Z uvedeného dôvodu je stavebný úrad v novom 
prejednaní povinný odstrániť uvedené nedostatky a vydať rozhodnutie, ktoré bude v súlade 
s ustanovením § 47 zákona o správnom konaní, a teda bude vydané v súlade so zákonom 
a preskúmateľné v celom rozsahu. 

K ďalším námietkam odvolateľov sa vzhľadom na dôvody zrušenia rozhodnutia Ministerstvo dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky nebude bližšie vyjadrovať. Účastníci konania si môžu svoje námietky 
uplatniť v rámci nového prejednania veci. 

Vzhľadom na zistené pochybenia, keďže stavebný úrad pri vydaní rozhodnutia nepostupoval v súlade 
s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi ustanoveniami, je vydané rozhodnutie zmätočné 
a nepreskúmateľné. Z tohto dôvodu, ako aj s prihliadnutím na zásadu hospodárnosti konania, odvolací 
orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Prvostupňový orgán je povinný 
vec opätovne prejednať, uvedené nedostatky odstrániť a v súlade so zákonom vydať nové rozhodnutie. 
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Poučenie: 

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je v inštančnom postupe konečné 
a podľa § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nie je 
možné sa proti nemu odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

Ing. Ján Farkaš 
generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh 

Podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle 
Ministerstva dopravy a výstavby SR, v časti Verejné vyhlášky, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej 
tabuli na webovom sídla www.slovensko.sk v časti „úradná tabuľa". 

Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Bratislavský samosprávny kraj a mestskú 
časť Bratislava-Staré Mesto túto vyhlášku zaslať späť na ministerstvo s vyznačením dátumu jej 
vyvesenia a zvesenia. 

Doručí sa účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 
1. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
2. PROKOS, s.r.o., Ing. Vladimír Májek, Druidská 5/A, 851 1 O Bratislava, projektant 
3. Ing. Marta Bútorová, Cígeľská 6, Bratislava, projektant špecialista 
4. Ing. Gabriela Kotúčová, Osiková 2, Žilina, projektant špecialista 
5. Ing. Mgr. Peter Kolada, Palisády 17, Bratislava, projektant špecialista 
6. vlastníkom pozemkov reg. ,,G" pare. č. 21756/1 - Špitálska ul. (reg. „E" pare. č. 21756 vlastník podľa 

LV č. 8925, pare. č. 8680/1 vlastník podľa LV č . 9385, pare. č. 8681 vlastník podľa LV č. 9386), reg . 

11C" 8680/13 vlastník podľa LV č. 10, reg. „C" pare. č. 9797/3 vlastník podľa LV č. 1656, reg. „C" pare. 
č. 21762/4 vlastník podľa LV č. 3405 reg. „C" pare. č. 21762/1 (reg. „E" pare. č. 21762 vlastník 
podľa LV č. 8925), reg . „C" pare. č. 21901/1a21903/1 -Americké námestie, vlastník podľa LV 1656 
v katastrálnom území Staré Mesto 

7. vlastníkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných pozemkov pozdÍž 
vyššie uvedených parciel v Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
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8. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich 
pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám 
môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, 

Na vedomie dotknutým orgánom: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, zast. Primátorom, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 
2. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. dopravy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 
3. Magistrát hl. m. SR, odd. správy komunikácií, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 
4. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, EIA 

-{).p„ Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
9. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
10. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1 
11 . Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave 1, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 

28 Bratislava 
12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1 
13. Slovenský zväz telesne postihnutých, ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 5 
14. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 4 
15. Dopravný úrad, Bratislava, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 

Bratislava 21 
16. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
17. Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
18. Západoslovenská energetika, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
19. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
20. Slovak Telecom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1 
21. SIEMENS, spol. s r.o., Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava 4 
22. Min. obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3 
23. Min. vnútra, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1 
24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m„ Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
25. Bratislavská teplárenská a.s„ Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
26. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava 
27. Železnice SR, oblastné r iaditeľstvo Trnava, sekcia elektroniky a energetiky, Kollárova 36, 917 95 

Trnava 
28. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 

Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov 
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29. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia železničných budov, Bratislavská 6/E, 
917 02 Trnava 

30. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (prevádzkovateľ TKM Orange Slovensko, 
a.s.) 

31 . UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r.o., Ševčenkova 36, 851 06 Bratislava 5 
32. EL TODO SK, a.s ., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 21 1 
33. OCAM, s.r.o., Paulínyho 8, 811 02 BA, pošt. Adresa: P. O. BOX 271 , 810 00 Bratislava 1 
34. BENESTRA, s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 
35. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4 
36. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava 5 
37. PRIMANET, spol. s r.o., Dunajská 35, 811 08 Bratislava 1 
38. Slovanet, a.s., Záhradnícka 25, 821 08 Bratislava 2 
39. Tlirk Telekom lnternational, Haanova 12, 851 04 Bratislava 5 
40. ACS, spol. s r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 2 
41. RAINSIDE, s.r.o. , Teslova 43, 821 02 Bratislava 2 
42. GTS Slovakia. a.s. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 
43. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 4 

Na vedomie (nemá účinky doručenia) : 

• Dopravný podnik Bratislava, a.s. , Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu: 
1. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, 
2. Mestská časť Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Potvrden ie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Vyvesené dňa: 2 8,. AUG. 2017 Zvesené dňa: 
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