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8281149616/2017/STA/Kno 

Vec Oznámenie o podanom odvolaní 

Brati slava 20. 11.201 7 

Mestská časť Bratis lava - Sta ré Mesto , ako s tavebný úrad prís lušný podľa § 117, 
v nadväznosti na § 7a od s. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Brat islave 
v znení neskorších predpisov a č l. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nad väznosti na § 1 písm. 
c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovan ie, stavebný pori adok a bývanie 
a o zmene a doplnení stavebného zákona, v nadväznosti na § 2 písm.e) zákona č. 4 16/200 1 Z.z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgá nov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 
v znení nesko ršíc h predpisov (ďalej len „stavebný úrad") v správnom konaní na zá klade ž iadosti 
o povolenie zme ny dokončenej stavby vydal rozhodnutie č . 8281/38732/2017/STA/K no-G/79 zo 
dňa 26.09.2017, ktorým povolil stavebné úpravy: 

Stavba: Stavebné úpravy bytového d omu - vs tavba plynovej kotolne do suteré nu, 

stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Karadžičova 49-51-53-55 
podľa LV č. 5948, 

miesto: Karadžičova 51, podzemné podlažie, bytový dom Karadžičova 49-5 1-53-5 5, stavba 

súp. č. 2699 na pozemku pare. reg. C KN č. 1O154 v k.ú . Staré Mesto, 

druh stavby: zmena dokončenej stavby stavebnými úpravami , pri ktorých sa zachováva vonkajšie 

pôdorysné aj výškové o hraničenie stavby. 

Proti tom uto rozhodnutiu podali v zákonnej lehote odvolanie sp. Bratis lavská teplárenská, 
a.s. a sp. TERMM ING, a.s. 

Úrad týmto upovedomuje podľa § 56 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorš ích predpisov ostatných účastníkov konania o podanom odvolaní. 
Kó pia odvo laní je prílohou tohto oznámeni a. 

Účastníc i konania sa môžu vyjadr i ť k podanému odvolan iu do 1 O ka lendárnyc h dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané vyjadrenia sa nebude pri h l i adať. 

vedúca odd . 

Príloha: Kóp ia odvo la ní 



Toto oznámenie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tejto písomnosti na 

úradnej tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do 

spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj 

úradná tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Vyvesené diía: .„„.„„ ..... „„„.„ .. „.„ .. ... „„ Zvesené di'ía: „„„„ .. „.„.„.„„„ .. „ .... „ . „.„„.„ 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznáme nia . 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou 

• Vlastníkom nehnuteľností: 

- stavby súp. č. 2699 na pozemku pare. reg. C KN č. 1O154 v k.ú. Staré Mesto (bytový dom 

Karadžičova 49-51-53-55, podľa LV č. 5948) 

• SETING Bratislava, spol. s r.o., Vranovská 6, 851 O 1 Bratislava, zástupca stavebníka 

• Ing. Ľubomír Klobučník, ASI, Lachova 30, 851 03 Bratislava, zodpovedný projektant 

• TERMMING, a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava 

• Bratislavská teplárenská, a .s., Bajkalská 21 A, 829 05 Bratis lava 

Na vedomie bez príloh: 

2. TERMMING, a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava 

3 . Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21A, 829 05 Bratislava 

4. SETING Bratislava, spol. s r.o., Vranovská 6, 851 O 1 Bratislava 

5. Ing . Ľubomír Klobučník, ASI, Lachov a 30, 851 03 Bratislava 

6. VSD, s. r.o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 
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Č. j: 8281/38732/2017/STA/Koo-G/79 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 

814 21 Bratislava 

V Bratislave, dňa 18.10.2017 

VEC: Odvolanie proti Stavebnému povoleniu 8281/38732/2017/STA/Kno-G/79 zo dňa 

26.09.2017. 

Dňa 17.10.2017 bolo spoločnosti TERMMING, a.s., so sídlom Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, 

IČO: 35 972 254 (ďalej aj ako „účastník konania")1 doručené Stavebné povolenie Č. j .: 

8281138732/2017/STA/Kno-G/79 zo dňa 26.09.2017, prostredníctvom ktorého Mestská časť 

Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „správny orgán") v zmysle ust. § 66 zákona č. č. 5011976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon") povoľuje stavbu „Stavebné 

úpravy bytového domu - vstavba plynovej kotolne do suterénu" umiestnená v podzemnom podlaží 

Karadžičova 51 existujúcej budovy bytového domu Karadžičova 49-51-53-55, súpisné číslo 2699, na 

pozemku pare. reg. C KN, parcelné číslo 10154 v katastrálnom území : Staré Mesto (ďalej len 

„stavebné povolenie" alebo „rozhodnutie"). 

Proti uvedenému rozhodnutiu podáva účastník konania v súlade s ust. § 54 ods. 2 zákona č. 7111967 

Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok") v zákonom stanovenej 15 dňovej lehote 

od v o 1 ani e, 

ktoré odôvodňuje nasledovne: 

1. 

Dňa 09.08.2017lsJJ zaslal účastník konania záväzné stanovisko k oznámeniu o začatí stavebného 

konania zo dňa 03.08.2017lS2J, v ktorom sa okrem iného uvádza nasledovné cit.: 

„1. Spoločnosť TERMMING, a.s„ Jarošova 1, 831 03, IČO: 35 972 254 ako dotknutý orgán podľa 
ustanovenia§ 12 ods. 1 O zákona č. 65 712004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskoršfch predpisov ( 

ďalej len „Zo TE'') predložila nesúhlasné stanovisko. 

'Dodávateľ tepla ako dotknutý orgán a účastník stavebného konania. Novelou zäkona o tepelnej energetike účinnou od 01.05.2014 
sa menl postavenie dodávateľa tepla, na ktorého vymedzenom územ! sa povoľuje výstavba sústavy tepelných zariadení alebo zmena 
a úprava v existujúcich sústavách tepelných zariadenl. V zmysle § 12 ods. 1 O zäkona o tepelnej energetike: „ Pri výstavbe sústavy 
tepelných zariadení na vymedzenom území je dodávateľ v konaní podľa osobitného predpisu dotknutým orgánom, ktorého s1anovisko 
je závťizné. Dodávateľ tepla má súčasne postavenie účastníka konania podľa osobitného predpisu, ak sa povoľuje výstavba sústavy 
tepelných zariadení alebo jej časti na vymedzenom území dodávateľa zo zdroja lepia v centralizovanom zásobovaní teplom." Na 
základe uvedeného zákonného ustanovenia z!skava každý dodävateľ postavenie dotknutého orgánu v stavebnom konan! v zmysle § 
140a ods. 1 písm. c) stavebného zákona chrániaceho záujmy vyplývajúce z predpisov o tepelnej energetike a to vo vzťahu 
k výstavbe sústavy tepelných zariadení alebo zmenám a úpravám v existujúcich sústavách tepelných zariadení realizovaných na 
vymedzenom územ! dodávateľa. 



2. V prípade, ak na území obce pôsobí dodávateľ prevádzkujúci tzv. účinné centralizované 

zásobovanie teplom a žiadateľ o vydanie záväzného stanoviska obce žiada povoliť výstavbu sústavy 

tepelných zariadení alebo zmenu a úpravu v existujúcej sústave tepelných zariadení pri súčasnom 

znížení odberu tepla z účinného centralizovaného zásobovania teplom (fyzické odpojenie nie je 

podmienkou), obec je navyše povinná postupovať podľa § 12 ods. 3 zákona o tepelnej energetike 

a vyžiadať si od žiadateľa písomnú správu z energetického auditu. Ak z energetického auditu vyplynú 

negatívne následky, obec záväzné stanovisko vydať nesmie, a to bez ohľadu na záve!J' vyhodnotenia 

skutočnosti uvedených v§ 12 ods. 2 zákona o tepelnej energetike. 

3. V prípade odpojenia domu zo sústavy CZT prichádza k zníženiu výkonového využitia zdroja tepla 

ako aj k zhoršeniu účinnosti zdroja. 

4. Odpojenie sa bytového domu od sústavy CZT zasiahne záujmy zostávajúcich odberateľov 

a konečných spotrebiteľov, keďže časťfixných nákladov sa bude musieť rozpočítať na ostatné odberné 

miesta." 

Správny orgán v stavebnom povolení na str. IO uvádza cit.: „ Dodávateľ tepla spoločnosť 

TERMMING, a.s. v predmetnom záväznom stanovisku uplatnil ako dotknutý orgán požiadavky nad 

rámec vymedzený príslušnými ustanoveniami osobitného predpisu, zákona o tepelnej energetike. 

Stanovisko dotknutého orgánu, v ktorom uplatňuje požiadavky odlišného obsahu ako mu umožňuje § 

36 ods. 7 zákona o tepelnej energetike nemožno považovať za záväzné stanovisko (§ 140 stavebného 

zákona). 

V prvom rade si dovoľuje účastník konania uviesť, že v predmetnom prípade išlo o záväzné 

stanovisko. Stanovisko, ktoré dodávateľ tepla pre účely stavebného konania podáva (keďže v prípade 

odpojenia od centrálneho zdroja ide o zásah do technického zariadenia dodávateľa tepla), má povahu 

tzv. záväzného stanoviska podľa stavebného zákona. 

V tejto súvislosti poukazuje účastník konania, že navrhovateľ zákona MH SR nedefinoval pojem 

„záväzné stanovisko dotknutého účastníka stavebného konania", ale bol do zákona č. 100/2014 Z.z. 

ktorým sa mení a dopÍňa zákon 65712004 Z.z. o tepelnej energetike prevzatý zo zákona č. 
479/2005 Z.z., ktorým sa menil a dopÍňal stavebný zákon č. 50/1976 Zb. Cieľom zmeny právnej 

úpravy bolo práve odstránenie neodôvodnene zdÍhavých správnych konaní vykonávaných stavebným 

úradom, nejednotnosti postavenia, práv a povinností dotknutých správnych orgánov, nejednotnosti v 

terminológii, nedôsledného uplatňovania koncentračnej zásady v konaní a pod. Na účely povoľovacích 

konaní zjednotila novela doposiaľ rozličné označenie právnych dokumentov - stanovísk, vyjadrení, 

súhlasov a ďalších, pod súhrnný právny pojem záväzné stanoviská. Súčasne upravila právny základ a 

spôsob nakladania so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov v povoľovacích konaniach, 

predovšetkým na platforme námietok proti ich obsahu uplatnených v prvostupňovom, resp. aj v 

odvolacom konaní, vedenom stavebným úradom. V súlade so zákonom č. 479/2005 Z.z„ ktorým sa 

menil a dopÍňal stavebný zákon č. 50/J 976 Zb. bol pojem „záväzné stanovisko" aplikovaný aj do 

osobitného predpisu, t. j. zákona o tepelnej energetike. 

Správny orgán na str. 13 rozhodnutia ako odôvodnenie zamietnutia „námietky" účastníka konania 

uvádza nasledovné stanovisko stavebného úradu: 

Podľa metodického usmernenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 

07187/2014B622-SV/04874 zo dňa 03. 02.2014 a právneho názoru Okresného úradu Bratislava, odb. 
výstavby a bytovej politiky (Rozhodnutie o odvolaní č. OU-BA-OVBP2-2014/47126/JAN 
z 02.07.2014), ktorý je nadriadeným a odvolacím orgánom tunajšieho stavebného úradu podľa§ 58 
ods. 1 správneho poriadku a správny orgán je v súlade s § 53 ods. 3 právnym názorom odvolacieho 
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orgánu viazaný, nie je výstavba vlastnej kotolne bytového domu podľa § 1 ods. 3 pis. c) zákona 
o tepelnej energetike podnikaním podľa tohto zákona, pričom ustanovenie § 12 sú v Druhej časti 
zákona - Podmienky podnikania v tepelnej energetike. V prípade odpájania od centrálneho zdroja 
tepla a výstavby lokálnej kotolne v dome, kde spoločenstvo vlastníkov alebo ním poverená osoba 
rozpočítava množstvo vyrobeného tepla konečným spotrebiteľom sa nejedná o výstavbu sústavy 
tepelných zariadení s cieľom podnikat' v tepelnej energetike. V tomto prípade podľa hore uvedených 
usmernení nadriadených orgánov p111ostupňového stavebného úradu nie je potrebné záväzné 
stanovisko obce podľa § 12 ods. 8 zákona o tepelnej energetike, preto úrad námietku o nezákonnosti 
vydaného záväzného stanoviska obce zamieta ako neopodstatnenú. 

V tejto súvislostí je potrebné poukázať, že vyššie uvedené usmernenie MDVaRR SR sa vydáva 
pre stavebný úrad iba ako podporná argumentácia pre stavebné konania, avšak je potrebné 
zdôrazniť, že pre oblasť tepelnej energetiky (čo v predmetnom prípade je meritom celého 
stavebného konania) je právne záväzné výkladové stanovisko Ministerstva hospodárstva SR 
(ďalej len „MH SR"). 

MH SR sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v 
rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisoch. MH SR skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v 
jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. 
Podľa rozsahu pôsobností a kompetencií je MH SR v zmysle ust. § 6 zákona č. 575/2001 Z.z. o 
organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 
ústredným orgánom štátnej správy okrem iného aj pre teplárenstvo a plynárenstvo. 

Na základe uvedeného je potrebné sa riadiť Stanoviskom MH SR k problematike skončeniu 
odberu tepla a odpájania sa z centralizovaného zásobovania teplom2, ktoré ma v predmetnom 
prípade právne záväzný charakter. Problematika tepelného hospodárstva spadá výlučne do 
pôsobností MH SR. Výstavba plynovej kotolne patrí pod oblasť tepelného hospodárstva a 
gestorom pre dané odvetvie je práve MH SR. 

Výstavba tepelného zdroja alebo CZT neznamená bežnú stavbu, ale ido o objekt vystavaný vo 
verejnom záujme, a preto nie je možné abstrahovať resp. ignorovať právnu úpravu 
a usmernenie MH SR. 

Z uvedeného je preto jednoznačné, že stavebný zákon je v tomto prípade „lex generalis", pričom 
cieľom zákonodarcu bola práve úprava obsiahnutá novelizáciou zákona o tepelnej energetike, 
ktorý má postavenie „lex specialis". 

Stanovisko MH SR k problematike skončeniu odberu tepla a odpájania sa z centrálneho zásobovania 
teplom zo dňa 25 .08.201 5 uvádza: 

„Dôvodom zavedenia postavenia dodávateľa ako dotknutého orgánu bola skúsenosť predkladateľa 

zákona (MH SR) s rozhodovacou praxou stavebných úradov, ktoré vydávali stavebné povolenia na 
stavbu lokálnych zdrojov tepla bez zohľadnenia stanoviska dodávateľa tepla. " 

2v súlade s kompetenčným zákonom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR") zabezpečuje podmienky 
pre bezpečnú, spoľahlivú, efektívnu a nediskriminačnú dodávku energie pre všetkých, ktorl o to požiadajú a technické resp. 
obchodné podmienky to umožňujú . Tepelná energetika v minulosti bola budovaná s cieľom zabezpečenia dodávok elektriny a tepla 
prostrednfctvom zdrojov centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len „CZT"). Preto nie je možné meniť tento systém, pokiaľ nie 
je zabezpečené iné riešenie zabezpečovania teplom pre cca 2 milióny obyvateľov na Slovensku. Sumárne túto problematiku rieši 
Energetická politika SR schválená vládou SR v novembri 2014. 
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V zmysle § 14 ods. 1 správneho poriadku: „ Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom 

chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy 

alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté,- účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že 

môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo 

dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. " 

V zmysle § 14 ods. správneho poriadku: „ Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také 

postavenie priznáva." 

Opodstatnenosť dotkn.utého orgánu je týmto odôvodnená. 

Stanovisko, ktoré dodávateľ tepla ·pre účely stavebného konania podáva (keďže v prípade odpojenia 

od centrálneho zdroja ide o zásah do technického zariadenia dodávateľa tepla), má povahu tzv. 

záväzného stanoviska podľa stavebného zákona. 

Stavebný úrad je oprávnený rozhodnúť o povolení stavby napriek nesúhlasnému záväznému 

stanovisku dodávateľa tepla v prípade, ak bude predmetné záväzné stanovisko zmenené 

nadriadeným orgánom dodávateľa, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo hospodárstva SR, ako 

ústredný orgán štátnej správv pre tepelnú energetiku, postupom podľa § 140b ods. 5 stavebného 

zákona. 

Ak sa totiž v stavebnom konaní namieta obsah nesúhlasného záväzného stanoviska dodávateľa tepla, 

stavebný úrad je povinný postúpiť takéto záväzné stanovisko na rozhodnutie Ministerstvu 

hospodárstva SR. Ak aj po rozhodnutf ministerstva ostáva záväzné stanovisko nesúhlasné, vec bv 

mali medzi sebou vvriešiť príslušné ústredné orgánv štátnej správy v prvom rade dohodou resp. 

Ministerstvo dopravy, yýstavby a regionálllelto rozvoja Slovenskej repuhlikv ako konečná inštancia 

(§ 136 ods. 1 a 2 stavebného zákona). 

II. 

Na základe vyššie uvedených skutočností si účastník konania dovoľuje poukázat' na 

nedostatočne zistený skutkový stav, a na nedostatočné odôvodnenie predmetného rozhodnutia čo 

má za následok jeho nepreskúmateľnosť. 

Účastník konania namieta nedostatočné zistenie skutkového stavu, nakoľko vzhľadom na charakter 

stavebného povolenia mal správny orgán náležite verifikovať ako k tvrdeniam vo výrokovej časti 

rozhodnutia dospel a predmetné skutočnosti v odôvodnení náležite odôvodniť. Účastník konania má za 

to, že správny orgán sa uvedeným postupom vyhol svojej zákonnej povinnosti rozhodnutie 

riadne a presvedčivo odôvodniť. 

Podľa § 3 ods. 1, 4 a 5 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 

svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou. ktorá je predmetom konania, yybaviť ju včas a bez 

zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak 

to povaha vecí pripúšťa, má sa správny orgán pokúsiť o zmierne vybavenie veci. Správne orgány 

dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a 

iných osôb. Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. 
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Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch 
nevznikali neodôvodnené rozdiely. 

III. 

Z obsahu stavebného povolenia nie je zrejmé, že žiadateľ predložil správnemu orgánu písomnú 
správu z energetického auditu a ani to, aké závery z tohto energetického auditu vyplývajú. 

V predmetom rozhodnutí sa správa z energetického auditu nenachádza, a teda je možné predpokladať, 
že správny orgán si správu z energetického auditu od žiadateľa nevyžiadal. 

Účastník konania má za to, že správny orgán sa uvedeným postupom vyhol svojej zákonnej 
povinnosti, a to zistiť všetky skutočností, ktoré majú pre predmetnú vec rozhodujúci význam. 

Vzhľadom na vyššie uvedené má účastník konania za to, že rozhodnutie nie je zákonné, nakoľko 
rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a nedostatočne zisteného 
skutkového stavu. 

Ochrana práv účastníkov konania, ale aj zákonnosť rozhodnutia a jeho súlad s právnymi 
predpismi musí byť zaručená. Tieto predpoklady správny orgán ani neskúmal, čím došlo 
k hrubému porušeniu povinnosti zistiť skutočný stav veci, čo je v rozpore s ust. § 3 ods. 4 a ust. § 
32 ods. 1 správneho poriadku. 

IV. 

Správny orgán sa ďalej nezaoberal a nezohľadnil problematiku ekonomickej výhodnosti 
odpájania sa od Centrálneho zdroja tepla, a to najmä: 

Vo vzťahu k energetickej účinnosti tepelného zariadenia je potrebné uviesť, že podľa § 25 ods. 
zákona o tepelnej energetike „ Výrobca tepla, dodávateľ a odberateľ sú povinní dodržiavať zásady 
hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení. Hospodárnosťou prevádzky sústavy tepelných 
zariadení na účely tohto zákona sa rozumie také jej prevádzkovanie, ktoré spÍňa ukazovatele 
r;nergetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla a normatívne ukazovatele spotreby 
tepla; normatívnym ukazovateľom spotreby tepla sa rozumie maximálna spotreba tepla na dosiahnutie 
optimálnej energetickej účinnosti tepelného zariadenia. " 

Z uvedeného vyplýva, že na rozdiel od odberateľov tepla, ktorí sú povinní dodržiavať normatívne 
ukazovatele spotreby tepla a nikto ich dodržiavanie nekontroluje, výrobca a dodávateľ tepla sú povinní 
zabezpečiť jedenkrát za tri roky overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po 
odberné miesto (zdroj, rozvody tepla) a pri nedodržaní normatívnych ukazovateľov nie sú oprávnení 
uplatniť si výdavky nad rámec normatívnych ukazovateľov do ceny tepla, čiže sú nútení vykonávať 
opatrenia na zvýšenie účinnosti výroby a distribúcie tepla. 

Z pohľadu celkového posúdenia problematiky tepelných zdrojov je ich environmentálny vplyv jedným 
z najdôležitejších parametrov (či už z pohľadu klimatických cieľov, kvality ovzdušia, ako aj z pohľadu 
znečisťujúcich látok vznikajúcich v procesoch výroby tepla jednotlivými tepelnými zariadeniami 
a s tým spojeným vplyvom na ovzdušie). Posúdiť komplexne environmentálny vplyv centralizovaných 
a decentralizovaných zdrojov tepla je úlohou kompetentných inštitúcií. 
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Ako príklad však účastník konania uvádza analýzu „Environmentálny vplyv budovania domových 

kotolní" autorov pôsobiacich na Strojníckej fakulte STÚ v Bratislave, TZB HAUSTECHNIK 04/2014, 

ktorá poukazuje na vplyv domových kotolní na životné prostredie. 

V súvislosti s tvrdeniami o vysokých úsporách pri výrobe tepla v domových kotolniach treba poukázať 

na cenotvorbu ceny tepla v domových kotolniach. V kalkulácii ceny tepla z domovej kotolne je 

potrebné poč ítať so všetkými nákladmi, nie len s cenou paliva (plynu), ale aj s investičnými nákladmi 

na výstavbu kotolne, s úrokmi z prípadného úveru, s nákladmi na jej budúcu obnovu, s nákladmi na 

elektrinu, vodu, obsluhu, zákonné prehliadky, revízie, servis, údržbu, emisie atď. Ak tieto náklady nie 

sú v cene tepla, ale sú hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len „fond opráv") bytového 

domu dochádza ku skresľovaniu ceny tepla v porovnaní s cenou tepla od dodávateľa. Ten totižto 

všetky tieto náklady má premietnuté v cene tepla a ich oprávnenosť posudzuje Úrad pre reguláciu 

sieťových odvetvi (ďalej len „ÚRSO"). 

Vlastníci bytov platia za teplo aj cez fond opráv. Prezentovaná výška úspor je teda otázna. Navyše 

cena tepla z individuálnych zdrojov na rozdiel od ceny tepla z CZT nepod lieha žiadnej kontrole zo 

strany ÚRSO alebo iných kontrolných orgánov, yýstavbou samostatnej kotolne teda zaniká 

akákoľvek ochrana zákazníkov pred svojvol'ným zvyšovaním cien zo strany dodávateľa 

a zmluvného prevádzkovateľa individuálnej kotolne. 

V prípade, že si kotolňu prevádzkujú obyvatelia bytového domu len poučení dodávateľom, zvyšuje sa 

riziko zlyhania systému a život ohrozujúcich stavov. 

Na nejednoznačnosť zástancami odpájania deklarovaných úspor nákladov na teplo poukázala aj 

analýza Protimonopolného úradu SR („Fungovanie a problémy v sektore tepelného hospodárstva 

v SR a so zameraním na systémy CZT z pohľadu Protimonopolného úradu SR", rok 2013): 

„ „. vybudovanie vlastnej kotolne v bytovom dome prináša celý rad rizík, ktoré v konečnom dôsledku 

môžu cenu vykurovania oprosti súčasnej jednotkovej cene za teplo zo systému CZT predražiť. Medzi 

podstatné položky zahrnuté v cene tepla totiž nepatrí len samotná výška vloženej investície (napr. 

nákup kotlov a stavebné úpravy budúcej kotolne). Dôležité j e zobrať do úvahy aj povinnosti spojené s 

prevádzkou, bezpečnosťou a pravidelnou údržbou domovej kotolne či poplatky za energie (voda, 

elektrina). V kalkuláciách úspor predkladaných úradu sťažovateľmi nebývajú bežne ani rôzne 

administratívne poplatky súvisiace so získaním stavebného povolenia, bankové poplatky a úrokové 

sadzby, či náklady spojené s úhradou ekonomicky oprávnených pôvodnému dodávateľovi tepla." 

„ ... ak má konkrétny systém CZT predpoklady na optimálne fungovanie vo forme prirodzeného 

monopolu, môže neJystémové, hromadné odpájanie priniesť negatívne dopady na všetkých 

odberateľov tepla v lokalite.„ " 

Uvedený názor potvrdzuje aj analýza autorov pôsobiacich v Ústave tepelnej energetiky Strojníckej 

fakulty STÚ v Bratislave „Porovnanie centralizovanej a decentralizovanej dodávky tepla z 

ekonomického hľadiska" je uvedená v časopise TZB HAUSTECHNIK ročník 5/2013. 

Správny orgán sa s problematiku ekonomickej yýhodnosti odpájania sa od Centrálneho zdroja 

tepla, absolútne nezaoberal, nevyžiadal si písomnú správu z energetického auditu a pri 

rozhodovaní nezohľadnil ani predmetné analýzy čo viedlo k nedostatočnému zisteniu 
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skutkového stavu a nedostatočnému vysporiadaniu sa so zákonom ustanovenými predpokladmi 

a skutočnosťami. 

Odpojenie od CZT nezníži automaticky spotrebu tepla a nezníži náklady majiteľov bytov na teplo. 

Veľmi významné úspory pri odbere a platbách za teplo v rozsahu 30 až 50 percent pri zachovaní 

napojenia na CZT je možné dosiahnuť vyregulovaním systému, zateplením domov, výmenou okien a 

dverí. Tieto opatrenia musia byt' v každom prípade realizované aj pred prípadným odpojením od CZT 

a pred vybudovaním vlastnej kotolne, pretože v opačnom prípade bude kotolňa predimenzovaná, čo 
opäť podstatne zvýši náklady na teplo. Pri kalkulovaní ceny tepla z vlastnej domovej kotolne a doby 

návratnosti je potrebné rátať nielen s cenou samotného vykurovacieho média (napríklad zemného 

plynu), ale aj s ostatnými nákladmi (s cenou vody a elektrickej energie využívaných pri vykurovaní, 

nákladmi na údržbu, kontrolu a obsluhu kotla, s nákladmi na úhradu nového kotla vrátane úrokov z 
úveru a s poplatkom za odpojenie od CZT atď.). Všetky tieto náklady musia byť transparentne 

preukázané v konečnej cene tepla z vlastnej domovej kotolne a nemali by byť pred vlastníkmi bytov 
účelovo skryté v iných položkách (napríklad vo fonde opráv). 

Účastník konania nesúhlasí s použitou argumentáciou správneho orgánu na str. 6 rozhodnutia, že 

odoberanie tepla iba z centrálneho zdroja tepla je len v záujme a prosperity konkrétneho dodávateľa 

tepla. Účastník konania nesúhlasí z odpojením z centrálneho zdroja tepla, a to nie z hľadiska 
svojich subjektívnych záujmov ale výlučne z hľadiska verejného záujmu. 

V tejto súvislosti je dôležité poukázať že, správne posúdenie týchto skutočností je pritom 

rozhodujúce pre určenie, či správny orgán riadnym a zákonným spôsobom vyhodnotil všetky 
skutočnosti, ktoré majú pre vec rozhodujúci význam a oa základe vykonaných dôkazov dospel 
k správnemu právnemu posúdeniu veci a následnému vydaniu stavebného povolenia. 

v. 

Touto cestou si dovoľujeme predložiť Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor 

výstavby a bytovej politiky, so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava č.OU-BA-OVBP2-

2017 /08065/MRV zo dňa 21.03.2017, ktorý ako odvolací orgán už v obdobnom prípade 
rozhodoval a to tak, že vec vrátiJ prvostupňovému správnemu orgánu na nové konanie 

a rozhodnutie. 

Súčasne s tým si dovoľujeme predložiť Rozhodnutie Krajského súdu Prešov pod sp.zn. 

SS/19/2015, ktorým Krajský súd v obdobnom konaní zrušil rozhodnutia Okresného úradu 

Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky č.k OU-PO-OVBP2-2015/12133/348450/ŠSS-ZV 

v spojení s rozhodnutím Mesta Humenné č. 9791126989/2014-BR. 

Účastník konania si je vedomý, že odvolací orgán nie je týmito rozhodnutiami automaticky viazaný, 
ale v záujme zásady právnej istoty by malo byť v obdobných veciach rozhodované rovnako. 

VI. 

Účastník konania sa vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nestotožňuje s vydaním stavebného 

povolenia Č. j.: 8281/38732/2017/STA/Kno-G/79 zo dňa 26.09.20 17 na základe ktorého správny 

orgán povolil stavbu „Stavebné úpravy bytového domu - vstavba plynovej kotolne do suterénu" 
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umiestnená v podzemnom pod laží Karadžičova 51 existujúcej budovy bytového domu Karadžičova 

49-51-53-55, súpisné číslo 2699, na pozemku pare. reg. C KN, parcelné číslo 10154 v katastrálnom 

území : Staré Mesto a n a v r h u j e, 

aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zmenil, a to tak, že stavebné povolenie na stavbu 

„Stavebné úpravy bytového domu - vstavba plynovej kotolne do suterénu" umiestnená 

v podzemnom podlaží Karadžičova 51 existujúcej budovy bytového domu Karadžičova 49-51-

53-55, súpisné čfslo 2699, na pozemku pare. reg. C KN, parcelné číslo 10154 v katastrálnom 

území : Staré Mesto sa nepovoľuje. 

S úctou, 

TERMMING, a.s . 
Jarošova 1 

831 03 Bratislava 
- 3 -

Ing. František Sás 
člen predstavenstva 

Ing. Ro ~n oupovec 
predseda pre stavenstva 

Prílohy: Stanovisko MH SR k problematike skončeniu odberu tepla a odpájania sa z CZT 

Vyjadrenie MH SR zo dňa 2.12.2014 

R ozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, 

č.OU-BA-OVBP2-2017/08065/MRV zo dňa 21.03.2017 

Rozsudok Krajského súdu v Prešove sp.zn 5S/19/2015 
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BRATISLAVSKA TEPLARENSKA, a.s. 
• ._ • • / • •• • • • • • • : \ • ••• • ··: • • • • •• - • :r • • •• ' •• 

Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava 

Váš list značka I zo dňa: 
8281/38732/2017 /ST A!Kno-G/79 

Vec: 

Naša značka: 
03358/201719120-1 

ľ 

L 

Mestská časť Bratislava • Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 

Vybavuje / telefón: 
JUDr. Dušan Cičo 

Dňa: 

26.10.2017 

ODVOLANIE 

účastníka konania 

Bratislavská teplárenská, a.s. 

sídlo : Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
IČO : 35 823 542 
zapísaného: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd.: Sa, vl. č.: 2851/B zast.: JUDr. Dušanom Čičom, na základe Plnomocenstva zo dňa 18.10.2017 

proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 8281/38732/2017/STA/Kno-G/79 
zo dňa 26.09.2017 

Prrlohy : podl'a textu 

Tel: 02/57 37 2111•Fax: 0 2/57 37 23 75 
IČO: 35 823 542 • IČ DPH: SK 20 20 28 52 45 ·DIČ: 20 20 28 52 45 
Bankové spojenle:VÚB, a. s., Bratislava · mesto, l. ú.: 1654149458/0200 Zápis v OR Okres. súd Ba 1, odd. Sa, vložka l.. 2851/B 
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Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542 

(ďalej len „BAT"), týmto v zákonnej lehote podáva odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto ako príslušného stavebného úradu (ďalej aj „stavebný úrad") 

č. 8281/38732/2017/STA/Kno-G/79 zo dňa 26.09.2017 (ďalej aj „Rozhodnutie"), ktorým 

stavebný úrad vydal stavebné povolenie na stavbu „Stavebné úpravy bytového domu - vstavba 

plynovej kotolne do suterénu" (ďalej len „stavba"). Uskutočnenie stavby bolo povolené pre 

miesto stavby Karadžičova 51, podzemné podlažie, bytový dom Karadžičova 49-51-53-55, 

stavba súp.č. 2699 na pozemku pare. reg. C KN č. 10154 v k.ú. Staré mesto (ďalej len „miesto 

stavby"). 

Nakoľko podľa názoru BAT bolo Rozhodnutie stavebného úradu vydané v rozpore so zákonom, 

v nadväznosti na uvedené žiadame, aby ho Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej 

politiky ako odvolací orgán na základe skutočnosti uvedených v tomto odvolaní zrušil a vec vrátil 

stavebnému úradu na nové prejednanie a rozhodnutie alebo aby vo veci rozhodol tak, že 

žiadosť o stavebné povolenie v predmetnej veci zamietne. 

Odvolanie podáva BAT s poukazom najmä na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanl 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len .stavebný 

zákon"), zákon č. 657/204 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZoTE") a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok"), ustanovenia ktorých boli napádaným Rozhodnutím 

porušené. Bližšiu argumentáciu uvádzame nižšie. 

1. Postavenie BAT ako účastníka konania v stavebnom konaní 

Stavebný úrad BAT nepriznal postavenie účastníka stavebného konania podľa § 14 ods. 2 

správneho poriadku v spojení s ZoTE, ale len podľa § 14 ods. 1 veta druhá správneho poriadku. 

Napriek tomu, že BAT bolo priznané postavenie účastníka konania, si na tomto mieste 

dovoľujeme poukázať na to, že toto postavenie malo byt' priznané na inom - osobitnom základe, 

nakoľko tento základ súvisl aj s jej postavením ako dotknutého orgánu, ako uvádzame nižšie. 

Podľa§ 12 ods. 10 ZoTE: „Pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom územ! je 

dodávateľ v konaní podľa osobitného predpisu (pozn. stavebného zákona) dotknutým orgánom 

(pozn.§ 140a stavebného zákona), ktorého stanovisko je záväzné. Dodávateľtepla má súčasne 

postavenie účastníka konania podľa osobitného predpisu (pozn. § 59 ods. 1 písm. c) 

Stavebného zákona), ak sa povoľuje výstavba sústavy tepelných zariadení alebo jej časti na 

vvmedzenom územ! dodávateľa zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovanf teplom. " 

Podľa § 2 písm. d) ZoTE „Na účely tohto zákona sa rozumie: 

dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla, 

výrobu tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla alebo sa na ňu vzťahuje oznamovacia povinnosť 

podľa § 11 a ktorá dodáva teplo odberateľovi." 

Podľa § 2 plsm. 1) ZoTE: „Na účely tohto zákona sa rozumie: sústavou tepelných zariadenf 

zariadenia na výrobu, rozvod alebo spotrebu tepla." 

Podľa§ 2 p!sm. q) ZoTE: „Na účely tohto zákona sa rozumie: vymedzeným územím územie, na 

ktorom sa dodávateľovi ukladá povinnosť distribúcie a dodávky tepla. " 

Podľa § 2 p!sm. q) ZoTE: „Na účely tohto zákona sa rozumie zdrojom tepla v centralizovanom 

zásobovaní teplom zariadenie na výrobu tepla, ktoré slúži pre centralizované zásobovanie 

teplom." 

Podľa § 14 ods. 2 správneho poriadku: „Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také 

postavenie priznáva." 



Podľa § 59 ods. 1 písm. c) stavebného zákona: „Účastníkmi stavebného konania sú ďalšie 
osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu." 

V predmetnej veci stavebný úrad neprimerane a bez zákonného základu mimoriadne zužujúco 
interpretoval § 12 ods. 10 ZoTE. Stavebný úrad neprimerane precenil význam okolnosti, či 
a ktorý z dodávateľov tepla vlastní a/alebo prevádzkuje sekundárne rozvody sústavy, resp. kto 
má zmluvný vzťah s navrhovatel'om na vydanie stavebného povolenia. Tieto aspekty nie sú pre 
posúdenie účastníctva kľúčové . ZoTE totiž nevyžaduje, aby dodávateľ bol priamym 
dodávateľom tepla navrhovateľovi na vydanie stavebného povolenia. V predmetnej veci je 
nesporné, že BAT dodáva teplo spoločnosti TERMMING, a.s. (ďalej len „TERMMING"), ktorá ho 
následne dodáva navrhovateľovi na vydanie stavebného povolenia. Predmetné teplo však 
vyrába a od centralizovaného zdroja tepla (Tepláreň východ) distribuuje práve BAT. Predmetom 
posudzovania sú tak dodávky tepla, ktorého výrobcom je BA T a ktoré je distribuované 
prostredníctvom rozsiahlej sústavy prevádzkovanej BAT. 

Rovnako, pokiaľ ZoTE ustanovuje o podmienke · „ak sa povoľuje výstavba sústavy tepelných 
zariadenl alebo jej časti na vymedzenom územ/ dodávateľa zo zdroja tepla v centralizovanom 
zásobovaní teplom~ je z jej znenia zrejmé, že nezakotvuje podmienku „ak sa povoľuje výstavba 
v objekte alebo pre objekt, do ktorého dodávateľ na základe zmluvného vzťahu dodáva teplo" či 
v podobnom znení. Podmienka je definovaná nie vo vzťahu k objektu, ale k 
vymedzenému územiu. Má ísť pritom o územie, kam takýto dodávateľ dodáva teplo zo zdroja 
tepla v centralizovanom zásobovaní teplom. Uvedené je založené na tom logickom základe, že 
centralizované zásobovanie teplom predstavuje zložitý systém výroby, distribúcie a dodávok 
tepla v rámci zložitej sústavy, ktorá je dimenzovaná a regulovaná pre určité územie a akékoľvek 
zásahy do nej (vstupy/výstupy vrátane pripojení a odpojenf} majú vplyv na fungovanie, 
nastavenie, ale aj efektívnosť a systém takejto sústavy a jej prevádzky. Nemožno preto z tohto 
systému izolovať účelovo jedného odberateľa a neprihliadať na centralizovanú sústavu ako 
celok. Je nepochybné, že práve zohľadňovanie komplexnosti týchto vzťahov bolo ráciom 
predmetnej úpravy. Práve preto zákonodarca použil pojem „územie", z ktorého samotného 
pojmu vyplýva, že ide o širší územný celok, a nie individuálny objekt. Zmysel a účel zákona 
správny orgán nezohľadnil ani v tomto kontexte a ani v kontexte nižšie analyzovaných námietok. 

Navyše, pokiaľ správny orgán poukazoval na to, že zmena povolenia ÚRSO bola vydaná až po 
oznámení o začatí konania, poukazujeme v stručnosti na to, že skutočnosti odôvodňujúce jeho 
zmenu boli podkladom na podanie žiadosti už dňa 28.07.2017, ako vyplýva aj z jeho 
odôvodnenia. V neposlednom rade však predmetná zmena bola vydaná dňa 08.08.2017, teda 
tak pred podaním námietok účastníka konania, stanoviska dotknutého orgánu, ako aj pred 
vydaním napádaného Rozhodnutia. Táto časová argumentácia stavebného úradu je tak bez 
právnej relevancie. 

2. Postavenie BAT ako dotknutého orgánu v stavebnom konanl 

Ako vyplýva už aj z argumentácie uvedenej vyššie, stavebný úrad nesprávne posudzoval 
§ 12 ods. 10 ZoTE a uplatnil nedôvodne zužujúci výklad v rozpore so zmyslom a neposlednom 
rade aj cieľom právnej úpravy. 

Stavebný úrad pritom sám v Oznámení o začatí stavebného konania správne označil BAT ako 
dotknutý orgán. Následná zmena tohto posúdenia predstavovala nezákonný postup stavebného 
úradu, keď stavebný úrad v odôvodnení Rozhodnutia odopiera BAT postavenie dotknutého 
orgánu a na záväzné stanovisko BAT ako dotknutého orgánu podané listom zo dňa 17.08.201 7 
neprihliada. Stavebný úrad svoje stanovisko odôvodňuje tým, že BAT nie je dodávateľom tepla 
pre predmetný bytový dom, t.j. miesto stavby, nemá zmluvný vzťah s navrhovateľom na vydanie 
stavebného povolenia a neprevádzkuje príslušné sekundárne rozvody. 

Ako je uvedené v bode 1 tohto odvolania, postavenie dotknutého orgánu BAT vyplýva z 
§ 12 ods. 10 ZoTE, ktoré žiadnym spôsobom nevymedzuje potrebu existencie zmluvného 



vzťahu s navrhovateľom na vydanie stavebného povolenia ani potrebu faktického 

prevádzkovania príslušných sekundárnych rozvodov (predstavujúcich len marginálnu časť 

sústavy dodávky tepla) vedúcich až do samotného miesta stavby. ZoTE chápe dodávateľa v 

závislosti od pôsobenia v rámci „vymedzeného územia", na ktorom má k výstavbe dôjsť. 

V zmysle definície uvedenej v§ 2 písm. q) ZoTE je „vymedzeným územím územie, na ktorom sa 

dodávateľovi ukladá povinnosť distribúcie a dodávky tepla. 11 Vymedzené územie tak zákon 

uvádza ako pojem nezávislý na existencii vlastníckeho, spoluvlastníckeho, nájomného alebo 

iného užívacieho práva k jednotlivým častiam sústavy tepelných zariadení. Je pritom 

nepochybné, že BAT teplo v tomto územf dodáva, ako aj to, že prevádzkuje centralizovaný 

systém dodávok tepla, ktorého fungovanie a efektivita je prostredníctvom Zo TE chránená. 

Chápanie dodávateľa , ako aj pojmu vymedzené územie v reštriktívnych intenciách bytového 

domu, resp. konkrétneho miesta stavby, je podľa nášho názoru nezákonné a takéto konanie 

považujeme za konanie obchádzajúce tak povinnosť stavebného úradu vysporiadať sa 

s nesúhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov, ako aj povinnosť stavebného úradu na 

základe nesúhlasných stanovisk dotknutých orgánov· rozhodnutie o povolenf stavby nevydať 

v zmysle § 140b ods. 1 druhá veta stavebného zákona. K uvedenému dodávame, že BAT má 

povinnosť distribúcie a dodávky tepla vyplývajúcu nielen zo zmluvných vzťahov zaväzujúcich 

BAT tak v rámci celej Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ako aj v rámci ulice Karadžičova 

spolu s okolfm, ale aj zo vzťahov verejnoprávnej povahy, a sfce z rozhodnutia Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetvi č. 2005T 0040, aktuálne v znení 38. zmeny zo dňa 08.08.2017 

(ďalej len „Povolenie"), ktorým sa BAT povoľuje a zároveň ukladá povinnosť v zmysle 

§ 15 ods. 1 Zo TE „vvrábať a dodávať teplo v určenom čase, v určenej kvalite a prevádzkovať 

sústavu tepelných zariadení, ktoré slúžia na výrobu a distribúciu tepla hospodárne. 11 Uvedené 

tvrdenia a závery BAT potvrdzuje aj stanovisko Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

k problematike skončenia odberu tepla a odpájania sa z centralizovaného zásobovania teplom 

zo dňa 25.08.2015 (ďalej len "Stanovisko MH SR"}, podľa ktorého: „Od 01.05.2014 majú 

dodávatelia tepla. na ktorých vymedzenom území sa stavebne povoľuje výstavba sústavy 

tepelných zariadení alebo zmena a úprava v existujúcej sústave tepelných zariadenl, postavenie 

dotknutého orgánu s právom podávať záväzné stanoviská. Dodávatelia, ktorl prevádzkujú 

centralizované zásobovanie teplom, majú navyše postavenie účastnfka stavebného konania." 

K uvedenému Stanovisku MH SR uvádza tiež, že: „na základe zákonného ustanovenia získava 

každý dodávateľ postavenie dotknutého orgánu v stavebnom konaní v zmysle § 140a ods. 1 

pf sm. c) stavebného zákona chrániaceho záujmy vyplývajúce z predpisov o tepelnej energetike 

. . . Dôvodom zavedenia postavenia dodávateľa ako dotknutého orgánu bola skúsenosť MH SR 

s rozhodovacou praxou stavebných úradov, ktoré vydávali stavebné povolania na stavbu 

lokálnych zdrojov tepla bez zohľadnenia stanoviska dodávateľa tepla." 

Citované stanovisko potvrdzuje tak už vyššie uvedenú argumentáciu BAT, ako aj argumentáciu 

BAT uvedenú v konaní, a to že stavebný úrad prihliadal na neaktuálne výkladové stanoviská 

nezohľadňujúc zásadnú novelu ZoTE č. 10012014 Z.z. účinnú od 01 .05.2014 (k tomu 

podrobnejšie nižšie). 

S ohľadom na uvedené máme za to, že BAT prislúcha postavenie dotknutého orgánu 

v stavebnom konaní, pričom stavebný úrad tým, že BAT odoprel postavenie dotknutého orgánu, 

porušil svoju povinnosť v zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona vysporiadať sa 

s nesúhlasným stanoviskom dotknutého orgánu. Súčasne je jeho rozhodnutie v tomto ohľade 

nedostatočne odôvodnené aj z hľadiska § 47 ods. 3 správneho poriadku. Uvedené skutočnosti 

samé o sebe zakladajú nezákonnosť a vecnú nesprávnosť Rozhodnutia. 

3. Nesprávnosť a nedostatočnosť Rozhodnutia v časti vysporiadania sa s 

nesúhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov 

Podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona: „Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto 

zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho 

záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý j e ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom 



predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona 
záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže 
rozhodnúť vo veci." 

Stavebný úrad v odôvodnení Rozhodnutia uvádza výpočet dotknutých orgánov spolu 
s uvedením ich stanoviska k stavebnému konaniu. V stavebnom konaní boli stavebnému úradu 
doručené dve nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov, a to záväzné stanovisko TERMMING 
ako stanovisko dotknutého orgánu v zmysle ust. § 12 ods. 10 ZoTE a tiež záväzné stanovisko 
BA T podané taktiež z titulu postavenia dotknutého orgánu. Obe nesúhlasné stanoviská boli 
stavebnému úradu doručené v zákonnej lehote na podanie záväzného stanoviska. Obe 
nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov boli riadne odôvodnené a predkladali dôvody 
k zamietnutiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia. 

Bez ohľadu na prípadnú polemiku správneho orgánu, či dotknutým orgánom je len BAT alebo 
len TERMMING alebo oba tieto subjekty, tak BAT ako aj TERMMING vo svojom záväznom 
stanovisku dôsledne uvádzajú objektívne dôvody vymedzené z pohľadu verejného záujmu, 
z ktorých so stavbou a následným odpojením sa bytového domu v mieste stavby od 
centralizovaného zásobovania teplom nesúhlasia. 

Stavebný úrad sa v odôvodnení Rozhodnutia konkrétne nevyjadruje ani k jednému z nich. Práve 
naopak, na stanovisko BAT neprihliada vôbec, kým záväzné stanovisko TERMMING označuje 
za stanovisko uplatňujúce požiadavky odlišného charakteru, ako mu umožňuje § 36 ods. 7 
Zo TE, a preto ho z pohľadu relevancie ku stavebnému konaniu nepovažuje za záväzné 
stanovisko v zmysle stavebného zákona. Uvedeným stavebný úrad porušil osobitne už citovaný 
§ 140b ods. 1 stavebného zákona, ako aj povinnosť posúdiť vec v jej komplexnosti a riadne 
zohľadniť aj otázky verejného záujmu. · Takýto prístup stavebného úradu, ktorým takto 
zamedzuje uplatňovaniu inštitútov stavebného zákona slúžiacich k ochrane verejného záujmu, 
považujeme z nižšie uvedených dôvodov za nezákonný. 

Stavebný úrad odmietol na záväzné stanovisko TERMMING prihliadať z dôvodu, že TERMMING 
svojimi argumentami údajne prekračuje rozsah ust. ZoTE. Je zrejmé, že rovnako by nahliadal aj 
na záväzné stanovisko BAT, ak by naň prihliadal. Poukazované ustanovenie § 36 ods. 7 a nasl. 
ZoTE považujeme v danej situácii za neaplikovateľné, nakoľko stavba sa nevykonáva 
v ochrannom pásme, k ochrane ktorého dané ustanovenia ·smerujú. TERMMING (obdobne ako 
BAT) však vo svojom záväznom stanovisku nijakým spôsobom nepoukazuje na potrebu vzniku 
ochranného pásma v zmysle týchto ustanovení a svoje záväzné stanovisko podáva v rozsahu 
jeho pôsobnosti, práv a povinností, ktoré mu ako dodávatel'ovi v zmysle ZoTE prináležia. 
S ohl'adom na to považujeme tvrdenia stavebného úradu za nedôvodné. ZoTE pritom vo svojom 
účinnom znenl takéto obmedzenie pôsobnosti dotknutého orgánu neobsahuje. 

Stavebný úrad v odôvodnenl Rozhodnutia neuvádza žiadne zákonné ustanovenie ani iný 
argument na to, aby boli len ustanovenia o ochrannom pásme apl ikované na súčasný stav 
a stavebné povolenie stavby, resp. aby zakladali dôvod na neprihliadanie na záväzné 
stanovisko. Rovnako ani ustanovenia o dotknutom orgáne dané tak stavebným zákonom, ako aj 
ZoTE neobsahujú žiadne obmedzenia, resp. usmernenia ohľadom rozsahu, v akom má byť 
záväzné stanovisko podané. Podl'a § 140b ods. 2 stavebného zákona je rozsah záväzného 
stanoviska vymedzený 11v rozsahu pôsobnosti Dotknutého orgánu ustanovenej osobitným 
predpisom." 

Zo TE rozsah pôsobnosti dodávateľa ustanovuje najmä v § 15 ods. 1 nasledovne: 11 Výrobca a 
dodávateľ sú povinnf: a) vvrábať a dodávať teplo v určenom čase, v určenej kvalite a 
prevádzkovať sústavu tepelných zariadenf, ktoré slúžia na výrobu a distribúciu tepla 
hospodárne, b) predložiť na požiadanie úradu alebo obce informácie o stave a možnosti rozvoja 
nim prevádzkovanej sústavy tepelných zariadení, c) dodržiavať určený spôsob cenovej regulácie 
a uskutočňovať dodávky tovaru a služieb v súlade so schválenými alebo určenými cenami 
okrem fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 plsm. c) 



a d) (pozn. rozpočítavanie množstvo vyrobeného tepla konečným spotrebiteľom a výroba tepla, 

výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre iné osoby za nákupné ceny paliva na výrobu 

tepla alebo za cenu nakupovaného tepla) ." 

Zo TE ďalej vymedzuje v § 25 ods. 1 nasledovné povinnosti pre výrobcu a dodávateľa: „ Výrobca 

tepla, dodávate!' a odberateľ sú povinní dodržiavať zásadv hospodárnosti prevádzkv sústavv 

tepe/ných zariadení. Hospodárnosťou prevádzky sústavy tepelných zariadení na účely tohto 

zákona sa rozumie také jej prevádzkovanie, ktoré splňa ukazovatele energetickej účinnosti 

zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla a normatfvne ukazovatele spotreby tepla; 

normatívnym ukazovatelbm spotreby tepla sa rozumie maximálna spotreba tepla na dosiahnutie 

optimálnej energetickej účinnosti tepelného zariadenia." Práve uvedené ciele a povinnosti 

nedôvodné odpájanie sa od centralizovanej sústavy výrazne narúša a bráni výrobcovi 

a dodávateľovi tepla riadne plniť zákonné povinnosti. 

V zmysle uvedených ustanovení a aj nimi danej pôsobnosti dodávateľa sa záväzné stanoviská 

dôsledne vyjadrujú: 

k účinnosti zdroja centralizovaného zásobovania teplom v porovnanl 

s decentralizovanými zdrojmi tepla, 

ku konečnej cene tepla a celkových nákladov na vykurovanie bytového domu 

v prípade decentralizovaného zdroja tepla v porovnaní so súčasným systémom 

napájania, 

k efektivite a hospodárnosti využitia existujúceho distribučného rozvodu, 

k celkovému nárastu spotreby primárnej energie, 

ku konečnej cene tepla, ktorá v dôsledku masívnejšieho odpájania jednotlivých 

odberných miest bude mať dopad aj na konečného spotrebiteľa. 

Ako vyplýva z uvedeného, záväzné stanoviská dotknutých orgánov dôsledne pristupujú 

k posúdeniu vplyvu stavby na verejné záujmy, ktorých ochrana je v ich kompetencii a ktoré sú 

.súčasne chránené tak reguláciou zo strany štátnych orgánov, ako aj právneho poriadku. 

Správny orgán nedôvodne na tieto neprihliadol a nevysporiadal sa s nimi. 

K obmedzeniu dosahu záväzného stanoviska na stavebné konanie uvádzame aj výňatok z 

dôvodovej správy k Uzneseniu mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 231/2015, prijatému na zasadnutí zo dňa 24.-26.05.2015 - Návrh na postup primátora 

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom novelizovať zákon č. 65712004 Z. z. o 

tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a na jednotný postup starostov mestských 

častí Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri rozhodovaní v oblasti tepelnej 

energetiky podľa čl. 46 ods. 2 písm. a) a e) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „Uznesenie MZ"): 

„Dodávate/' je v súčasnosti pri výstavbe sústavv tepe/ných zariadení na vvmedzenom území (t. j. 

na územ/, na ktorom sa dodávatelbvi ukladá povinnosť distribúcie a dodávky tepla) v konaní 

podľa stavebného zákona dotknutým orgánom a jeho stanovisko je v zmvsle tohto (osobitného) 

zákona v spojenf s dikciou§ 140b stavebného zákona záväzné. Obsah záväzného stanoviska je 

pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného 

stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci." 

Ako vyplýva z uvedeného, ustanovenia stavebného zákona stanovujúce záväznosť záväzného 

stanoviska pre stavebný úrad sú všeobecne akceptované a aplikovateľné na každé stavebné 

konanie bez ohľadu na to, či sa v danom konaní vymedzuje ochranné pásmo alebo nie. 

Uvedené rovnako potvrdzuje aj už vyššie citované Stanovisko MH SR, na ktoré sme poukazovali 



a ktoré v znení po novele účinnej od 01.05.2014 nepochybne nelimituje pôsobnosť dodávateľov 

tepla na oblasť ochranných pásiem tak, ako to učinil stavebný úrad. 

V súčasnost i neexistuje platná právna úprava, ktorá by záväznosť stanoviska dotknutého orgánu 
akýmkoľvek spôsobom obmedzovala z dôvodu, že predkladá odôvodnenie svojho nesúhlasu 
podľa názoru stavebného úradu nad rámec svojej pôsobnosti. Postup stavebného úradu, 
v ktorom na toto stanovisko neprihliadol vôbec, nevykonal žiadne úkony k prevereniu záväzného 
stanoviska a len si interne vyhodnotil, že preň nie je záväzné, pričom súčasne sa nijakým 
spôsobom nevysporiadal ani s argumentáciou dotknutého orgánu odôvodňujúcou jeho nesúhlas 
s vydaním stavebného povolenia, však považujeme za odporujúci ustanoveniam tak správneho 
poriadku, ako aj stavebného zákona, ako aj za nepreskúmateľný a nezákonný. 

K nesprávnemu posúdeniu pôsobnosti dodávatel'a ako dotknutého orgánu a rozsahu, v akom je 
oprávnený vydávať záväzné stanovisko, si dovol'ujeme poukázať aj na Rozhodnutie Krajského 
súdu v Prešove zo dňa 23.03.2016, sp.zn. 5S/19/2015, v ktorom sa k uplatňovaniu 
reštriktívneho· výkladu zo ·strany stavebných úradov a prihliadanie na záväzné stanoviská 
dodávateľov len v rámci konaní vo veci ochranného pásma vyjadril nasledovne: 

Hprvostupňový správny orgán vec nesprávne právne posúdil. ak záväzné stanovisko žalobcu zo 
dňa 25.11.2014 ako dotknutého orgánu viazal iba na vyjadrenie podľa ust. § 36 ods. 7 o tepelnej 
energetike." 

V ďalšej časti rozhodnutia Krajský súd v Prešove dodáva, že: 

„Ak teda stavebný úrad záväzné stanovisko dotknutého orgánu nerešpektoval. nezosúladil 
s inými záväznými stanoviskami, napriek tomu vo veci rozhodol, postupoval v rozpore so 
zákonom. V rozpore s ust. § 59 správneho poriadku postupoval aj odvolací orgán, ak tento 
nezákonný postup stavebného úradu v odvolacom konanl neodstránil." 

K obdobným záverom dospel Krajský súd v Prešove aj vo veci 38/19/2015: 

„nemožno akceptovať argumentáciu správneho orgánu, ktorou odmietol považovať záväzné 
stanovisko podané žalobcom ako dotknutým orgánom, za záväzné stanovisko. Pôsobnosť 
dodávateľa tepla vo vzťahu k stavebnému konaniu nie je limitovaná iba väzbou na ochranné 
pásma podľa § 36 zákona č. 65712004 Z.z., ale táto pôsobnosť je v zmysle § 22 ods. 3 
citovaného zákona širšia a zahŕňa tiež ochranu sústavy tepelných zariadenl pred zásahmi, ktoré 
môžu ohroziťjej plynulú a bezpečnú prevádzku mimo rámec ochranných pásiem." 

Dávame pritom do pozornosti, že v nadväznosti aj na vyššie uvedené rozhodnutia sú uvedené 
závery premietané do rozhodovacej praxe orgánov na úseku stavebných konaní. Poukazu1eme 
na aktuálne rozhodnutie Okresného úradu Prešov č. OU-PO-OVBP2-2017 /24929/66112/SSS
KK ·z 30.06.2017, ktorý v analogickom prípade vo vzťahu k dodávateľovi tepla uviedol, že 
dodávateľ tepla „má v predmetnom konaní postavenie dotknutého orgánu. Podanie 
č. 63/HES/2016 zo dňa 20.04.2016 označené ako záväzné stanovisko dodávateľa tepla vo veci 
zmeny v už/vani časti stavby, spojené so zmenou stavby, má charakter záväzného stanoviska 
dotknutého orgánu, ktorý chráni verejné záujmy v zmysle ustanovení zákona o energetike 
s poukázaním na§ 126 ods. 1, § 140a ods. 1a§140b ods. 1 stavebného zákona a§ 12 ods. 10 
zákona o tepelnej energetike." 

S ohl'adom na vyššie uvedené, Rozhodnutie nevychádza zo zákonného postupu a neobsahuje 
ani podstatné náležitosti, a teda neobstoj! okrem iného aj s poukazom na nasledovné 
ustanovenia: 

a. v zmysle § 47 ods. 3 správneho poriadku: „V odôvodnen[ rozhodnutia správny orgán 
uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol 
vedený pri hodnoteni dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použil[ právnych 



predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a 

námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. " 

b. podľa § 126 ods. 1 stavebného zákona: „Ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka 

záujmov chránených predpismi o tepelnej energetike rozhodne stavebný úrad na 

základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa§ 140a." 

c. podľa § 140a ods . 1 posledná veta stavebného zákona: „Obsah záväzného 

stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia 

záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci." 

V dôsledku neprihliadania na nesúhlas dotknutého orgánu vyjadrený v záväznom stanovisku 

a z dôvodu, že stavebný úrad rozhodol bez zosúladenia záväzných stanovisk jednotlivých 

dotknutých orgánov a v rozpore s § 140b ods. 1 stavebného zákona máme za to, že 

Rozhodnutie trpí absenciou podstatných náležitosti rozhodnutia a vadou, ktorá má mať za 

následok jeho zmenu a uvedenie do stavu súladného s právnymi predpismi alebo zrušenie 

v celom rozsahu. 

4. Rozpor s§ 62 ods. 1 písm. b) a ods. 4 stavebného zákona 

Nezákonnosť Rozhodnutia (popri jeho nepreskúmatel'nosti) vyplýva aj z toho, že správny orgán 

vydal Rozhodnutie v rozpore s verejným záujmom, pričom tak BAT, ako aj TERMMING 

v postavení aj účastníka konania aj dotknutého orgánu poukazovali na rozpor s verejným 

záujmom, ktorý správny orgán nevyhodnotil. Pritom nešlo len o tvrdenia týchto subjektov, ale 

o objektívne skutočnosti vyplývajúce z povahy veci, ako aj stanovísk a analýz dotknutých 

orgánov, vrátane Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky či Protimonopolného úradu 

Slovenskej republiky. 

Podľa § 62 ods. 1 písm. b) stavebného zákona: „ V stavebnom konanl stavebný úrad preskúma 

najmä, či dokumentácia spi ňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým 

ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným 

technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismť. 

Podľa § 62 ods. 4 stavebného zákona: .Ak by sa uskutočnenlm alebo užívanlm stavby mohli 

ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane 

obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v 

územnom rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne." 

Z uvedených ustanovení vyplýva povinnosť stavebného úradu nepovoliť stavbu, ak by bola 

v rozpore s verejným záujmom, a to aj ak by stavbe nebránili priamo záväzné stanoviská 

dotknutých orgánov. Túto povinnosť správny orgán nedodržal, a navyše ani svoje Rozhodnutie 

vo vzťahu k súladu s verejným záujmom ani riadne neodôvodnil. 

Túto povinnosť stavebného úradu potvrdzuje okrem iného aj už citovaná judikatúra Krajského 

súdu v Prešove vo veci 38/19/2015: 

„Ochrana verejného záujmu ako aj ochrana práv účastnlkov stavebného konania je 

zabezpečovaná nielen prostredníctvom činnosti dotknutých orgánov, ale aj samotným 

stavebným úradom, ktorý má v súlade s § 62 ods. 1 písm. b) a ods. 4 stavebného zákona 

povinnosť zamietnuť žiadosť o vydanie stavebného povolenia. ak stavba nespi ňa požiadavky 

týkajúce sa verejných záujmov. resp. ak by sa uskutočnením stavby mohli ohroziť verejné 

záujmy alebo neprimerane obmedzil; či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov." 

Ďalej pritom partikulárne vo vzťahu k dopadu na práva ďalších odberateľov (na ktoré 

poukazovali tak BAT, ako aj TERMMING) súd ako jeden z dôvodov pre zrušenie správnych 

rozhodnutl stavebného konania uviedol: 



„Nemožno súhlasiť ani s argumentáciou správnych orgánov, že ide len o riešenie otázok 

súvisiacich s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi, lebo v stavebnom konaní žalobca 
poukazoval na ekonomický dopad na zostávajúcich odberateľov, s čím sa správne orgány vôbec 
nevvsporiadafí." 

Vyššie uvedené je tak rovnako dôvodom pre zrušenie, resp. zmenu Rozhodnutia. 

5. Nezákonnosť a nepreskúmatefnosť záväzného stanoviska obce a nesúlad 

výstavby s koncepciou rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej 

energetiky 

Podľa § 12 ods. 8 ZoTE: „ Výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným 
tepelným výkonom od 100 kW vrátane do 10 MW možno uskutočniť len na základe záväzného 

stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavv tepelných zariadenf s koncepciou 
rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. " 

Podľa § 140a ods. 2 stavebného zákona: „Na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a mesta Košice sú dotknutými orgánmi mestské časti, ak podľa Št atúfu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonáva kompetencie stavebného úradu hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava alebo Statútu mesta Košice kompetencie stavebného úradu 

vykonáva mesto Košice. Ak kompetencie stavebného úradu vvkonáva mestská čast'. dotknutým 
orgánom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo mesto Košice. 

Podľa čl. 67 štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy: „Mestská časťje stavebným úradom podľa 
osobitného predpisu. " 

Podľa čl. 45 ods. 2 písm d) štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy: „Bratislava podľa osobitného 
predpisu (pozn. ZoTE) zabezpečí vypracovanie koncepcie rozvoja Bratislavy v tepelnej 
energetike v súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky Slovenskej republiky a v 

rozsahu metodického usmernenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ak na jej 

územ! pôsob! dodávateľ alebo odberatel; ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla 
konečnému spotrebiteľovi. " 

Podľa § 140a ods. 4 stavebného zákona: 110bec ako dotknutý orgán uplatňuje v konaniach 
obsah územnoplánovacej dokumentácie, najmä zásady a regu/atlvy záväznej časti 

územnoplánovacej dokumentácie a ďalšie záujmy, ak jej to vyplýva z osobitných predpisov." 

Podl'a čl. 46 ods. 2 plsm. e) štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy: 11Mestská časť podľa 
osobitného predpisu (pozn. ZoTE) vydáva záväzné stanovisko o súlade navrhovanej výstavby 

sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s 

koncepciou rozvoja Bratislavy v tepelnej energetike." 

Podl'a § 140b ods. 6 stavebného zákona: „Ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto zákona 

smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruš{ a vyžiada si 
stanovisko k obsahu odvolania od dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného 

stanoviska. Odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého orgánu k obsahu odvolania predloží 

stavebný úrad orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a vyžiada si od neho 
potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na 
rozhodnutie o odvolaní." 

Záväzné stanovisko Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 21.06.2017 (ďalej len 

"Záväzné stanovisko") trpí vadami, na ktoré bolo už v konanf poukazované a ktoré BAT týmto 

namieta aj v odvolacom konaní. 



a) Záväzné stanovisko vydal nepríslušný orgán 

Nakol'ko podľa § 140a ods. 2 stavebného zákona: 11/.„Ak kompetencie stavebného úradu 
vvkonáva mestská čast'. dotknutvm orgánom je hlavné mesto Slovenskej republikv Bratislava 
!../", a nakoľko stavebným úradom vydávajúcim napádané Rozhodnutie - stavebné povolenie 
bola mestská časť, záväzné stanovisko za obec malo podľa citovaného ustanovenia vydávať 

Hlavné mesto, a nie mestská časť. Na uvedenom podľa názoru BAT nemení nič ani článok 
46 ods. 2 písm. e) štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko stavebný zákon je všeobecne 

záväzným právnym predpisom, ktorý má pred štatútom nepochybne prednosť. 

b) Záväzné stanovisko vydal vylúčený zamestnanec 

Podľa § 9 ods. 1 správneho poriadku: „Zamestnanec správneho orgánu je vylúčený z 
prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k vecí, k účastníkom konania 
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti." 

Z formálnych náležitostí záväzného stanoviska podľa § 47 ods. 5 správneho poľiadku je zrejmé, 

že vo veci vydania záväzného stanoviska pred Mestskou časťou Bratislava - Staré mesto 
rozhodoval Ing. Anton Gábor (ďalej len 11Zamestnanec"). Z verejne dostupných Informácii 

zverejnených na internetovom portáli katastra nehnuteľnosti je možné zistiť, že Zamestnanec je 

vlastníkom nehnuteľnosti, a to bytu č. 2, ktorý sa nachádza na 2. poschodí bytového domu 

Karadžičova 53, stavby súp. č. 2699 na pozemku parcely registra 11C" KN v k.ú. Staré mesto, 

zapísaného na LV č. 5948. Nehnuteľnosť vo vlastníctve Zamestnanca je v mieste stavby a teda 
Zamestnanec je v zmysle § 59 ods. 1 plsm. b) účastníkom stavebného konania, resp. je 

výstavbou priamo dotknutý a na jej realizácii má priamy záujem. Z uvedeného je zrejmé, že so 
zreteľom na pomer k veci a k účastn íkom konania možno mať objektívnu pochybnosť 

o nepredpojatosti Zamestnanca, čim je vo vydaní záväzného stanoviska daný neprehliadnutel'ný 
dôvod na vylúčenie Zamestnanca z rozhodovania vo veci. Podotýkame tiež, že správny 
poriadok svojím znením určuje vylúčenie zamestnanca obligatórne. 

Zamestnanec, ktorý si objektívne musel byť vedomý skutočnosti zakladajúcich dôvod pre jeho 
vylúčenie z rozhodovania vo veci, svojim postupom porušil ustanovenia správneho poriadku 

o vylúčení zamestnanca, konkrétne najmä § 11. Rozhodovanie v rozpore so zákonom je 
v zmysle § 65 ods. 2 správneho poriadku dôvodom pre zrušenie rozhodnutia aj mimo 

odvolacieho konania: „Správny orgán prlslušný na preskúmanie rozhodnutia ho zruší alebo 
zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo 
všeobecne záväzným nariadením", k čomu môže dôjsť tak z iniciatívy nadriadeného správneho 

orgánu alebo z iného podnetu. Je zrejmé, že takto vydané Záväzné stanovisko nemôže obstáť. 

V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 
dňa 02.06.2011, sp. zn. 3 Sžo 252/2010: „Zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu je 
podmienená zákonnosťou postupu správneho orgánu predchádzajúcemu vydaniu napadnutého 
rozhodnutia. V rámci správneho prieskumu sa skúma aj konanie orgánu, ktoré predchádza 
vydaniu rozhodnutia." Z uvedeného vyplýva, že nielen samotné záväzné stanovisko je 

nezákonné, ale jeho vydanie vylúčeným Zamestnancom má za následok vadu aj samotného 
Rozhodnutia, pre ktoré bolo podkladom. 

Z dôvodu, že záväzné stanovisko bolo vydané Zamestnancom, o ktorom je pre jeho pomer 
k veci možné a nanajvýš dôvodné pochybovať, že konal nezaujate a tiež z dôvodu, že postup 

Zamestnanca pri vydávanf záväzného stanoviska bol nezákonný, čo má za následok 
nezákonnosť Záväzného stanoviska, žiadame o postup v súlade s § 140b ods. 6 stavebného 
zákona, o zrušenie nezákonného záväzného stanoviska a jeho nahradenie odôvodneným 
a zákonným záväzným stanoviskom a o následné rozhodnutie o zmene alebo zrušení 
stavebného povolenia na podklade nových skutočností. 



c) Absencia odôvodnenia Záväzného stanoviska 

V zmysle rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 06.03.2012, sp.zn. 
3 Sžp 3/2012: „Záväzné stanovisko dotknutého orgánu verejnej správy sa vydáva na základe 
zákonom povolenej voľnej úvahy správneho orgánu, preto musí obsahovať dôvody, aby bolo v 
jej rozsahu preskúmate/né. Ide o formu rozhodnutia, pretože v sebe obsahujú konštitutfvny a 
záväzný pNok pre iné právne subjekty." 

Jednou z podstatných vád Záväzného stanoviska je absencia prakticky akéhokoľvek 
odôvodnenia. Absencia odôvodnenia má za následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia a zakladá 
dôvod pre zrušenie, resp. zmenu Záväzného stanoviska. Povinnosť riadneho odôvodnenia, 
ktoré je relevantné aj pre neskorší súdny prieskum, zdôrazňuje aj judikatúra súdov ako orgánov 
oprávnených k preskúmavaniu rozhodnutí správnych orgánov. Najvyšší súd Slovenskej 
republiky vo svojom rozhodnutl zo dňa 19.10.2005, sp.zn. 4 So 226/2004 uvádza: „Rozhodnutie 
správneho orgánu je nepreskúmatel'né a treba ho zrušiť aj vtedy, ak správny orgán svoje 
rozhodnutie neodôvodnil vôbec, hoci dôvody jeho rozhodnutia možno vyvodiť z obsahu 
administratívneho spisu. Skutočnost; že rozhodnutie je zrozumite/'né pre orgán, ktorý ho vydal, 
nepostačuje, lebo rozhodnutie musí byť zrozumitel'né aj pre ostatných účastníkov konania, 
najmä ak sa nim účastnlkovi ukladá konkrétna povinnosť " 

V odôvodnení má správny orgán uviesť všetky skutočnosti, ktoré bral do úvahy pri vydávaní 
rozhodnutia a analyzovať svoje úvahy, ktorými sa spravoval. V intenciách stavebného konania, 
pre ktoré bolo Záväzné stanovisko vydané, považujeme za nevyhnutné uviesť jasnú analýzu 
súladu výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja Bratislavy v tepelnej 
energetike, ako to vyplýva z § 46 ods. 2 písm. e) štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy a 
aj§ 140a ods. 4 stavebného zákona v spojení s§ 12 ods. 8 ZoTE. 

Namietame a zdôrazňujeme pritom okrem iného aj to, že Koncepcia rozvoja Hlavného mesta SR 
Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky schválená uznesením Mestského zastupiteľstva hl. m. 
SR Bratislavy č. 496/2008 zo dňa 25.09.2008 (ďalej len „Koncepcia") vytyčuje Hlavnému mestu 
SR Bratislave ciele rozvoja v oblasti tepelnej energetiky, a to (okrem iných): 

preferovať systém centralizovaného zásobovania teplom, 

stabil izovať existujúce systémy centrálneho zásobovania teplom„„, 

vytvoriť podmienky pre realizáciu rozsiahleho programu úspor energie v oblastiach 
distribúcie a využívania energie s tým, že budú aplikované predovšetkým opatrenia s 
vyššou mierou ekonomickej efektivnosti. 

Taktiež zo záverov analýzy, ktorá bola podkladom pre schválenie záväzného znenia Koncepcie 
vyplýva nasledovné: „Z realizovaného prístupu a pri slušných výpočtov vyplýva, že optimálnym 
variantom v zmysle vyššie uvedeného je variant 1BA - t. zn. rozvoj tepelnej energetiky hlavného 
mesta Bratislavy na báze rozvoja centralizovaného zásobovania tam, kde je to technicky možné 
a ekonomicky a environmentálne odôvodniteľné so zahrnutím podielu obnoviteľných zdrojov 
energie do zostávajúcej rozvojovej kapacity, realizovanej na báze zemného plynu." S ohľadom 
na uvedené ciele a závery predložené v Koncepcii máme za to, že Mestská časť Bratislava -
Staré Mesto v Záväznom stanovisku nedostatočne, resp. vôbec neuvádza postup 
a wsporiadanie sa s jednotlivými cieľmi Koncepcie, ako ani spôsob, akým dospela k wvodeniu 
záveru o súladnosti stavby s Koncepciou. 

Ako vyplýva z Koncepcie a tiež s poukazom na námietky už predložené v stavebnom konanl 
dotknutými orgánmi, ako aj účastnfkmi TERMMING a BAT, centralizované zásobovanie teplom 
predstavuje z pohľadu environmentálnej, ekonomickej a hospodárskej záťaže ideálne riešenie 
pre územie Mestskej časti Bratislava - Staré mesto. Rovnako s poukazom na Usmernenie 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 02.12.2014 a tiež dokument 



Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z roku 2013 „Fungovanie a problémy v sektore 

tepelného hospodárstva SR so zameraním na systémy centralizovaného zásobovania teplom 

z pohľadu Protimonopolného úradu SR" dodávame, že z pohľadu oboch ústredných orgánov 

štátnej správy má postupné odpájanie sa odberateľov od centralizovaného zásobovania teplom 

nepriaznivý dopad nielen pre napfňanie ekologických a hospodárskych cieľov Koncepcie, ale aj 

pre samotných konečných spotrebiteľov, ktorým tak vzniká nárast nákladov a zmena konečnej 

ceny tepla. S ohľadom na to, že povolením stavby na základe súhlasného záväzného stanoviska 

by mohlo dôjsť k nárastu počtu odpojenf sa od centra lizovaného zásobovania teplom máme za 

to, že vyslovenlm súhlasu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto nemôže dôjsť k dosiahnutiu 

súladu s dlhodobými ciel'mi a závermi vytýčenými Koncepciou. 

Z tohto dôvodu považujeme záväzné stanovisko ako rozhodnutie správneho orgánu za vadné a 

nepreskúmatel'né a žiadame o postup v súlade s § 140b ods. 6 stavebného zákona, o zrušenie 

nezákonného stanoviska, resp. jeho zmenu odôvodneným a zákonným záväzným stanoviskom 

a o následné rozhodnutie o zmene alebo zrušení Rozhodnutia na podklade nových skutočností. 

Pre účely realizácie postupu podľa§ 140b ods. 6 stavebného zákona žiadame, aby dotknutému 

orgánu boli predložené aj skoršie podania BAT a TERMMING (tak ako účastníkov konania, ako 

aj dotknutých orgánov), v ktorých sa podrobne vyjadrujú k otázkam efektlvnosti, životného 

prostredia, udržateľnosti centrálneho zásobovania teplom a dopadmi na iných odberateľov pri 

odpájaní čiastkových blokov iných odberateľov, ako aj otázkam Koncepcie. 

6. Posúdenie Záväzného stanoviska obce 

K nezákonnosti Záväzného stanoviska obce namietanej už v liste BAT ako účastníka konania sa 

stavebný úrad v odôvodnení Rozhodnutia vyjadril, že záväzné stanovisko obce nie je potrebné 

pre rozhodnutie vo veci samej. Poukazuje pri tom na metodické usmernenie Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 07187/201418622-SV/04874 zo dňa 03.02.2014 

(ďalej len "Usmernenie MDVR") a tiež rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby 

a bytovej politiky o odvolaní č OU-BA-OVBP2-2014/47126/JAN z 02.07.2014 (ďalej len 

11Rozhodnutle nadriadeného orgánu"). V Usmernení MDVR ministerstvo predkladá názor, že 

pokiaľ sa nejdená o výstavbu spojenú s výkonom podnikateľskej činnosti v zmysle ZoTE, 

záväzné stanovisko obce k vydaniu rozhodnutia v stavebnom konaní nie je potrebné. 

Dovoľujeme si však nesúhlasiť s aplikáciou Usmernenia MDVR na aktuálny stav, stavebné 

konanie a Rozhodnutie v ňom, nakoľko Usmernenie MDVR bolo vydané pred účinnosťou 

aktuálneho znenia ZoTE, do ktorého boli s účinnosťou od 01.05.2014 zapracované viaceré 

ustanovenia posilňujúce účel ZoTE v oblasti ochrany práv a povinnosti fyzických osôb a 

právnických osôb, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť dotknuté 

výkonom práv a povinností účastníkov trhu s teplom v zmysle § 1 ods. 1 písm. f) ZoTE a taktiež 

bola rozšlrená pôsobnosť Zo TE v zmysle súčasne účinného § 1 ods. 1 písm g) v súvislosti 

s ktorou sa pôsobnosť zákona vzťahuje aj na „práva a povinnosti fyzických osôb a právnických 

osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove". 

V zmysle uvedeného je teda zrejmé, že úmyslom zákonodarcu bolo prostredníctvom novely 

Zo TE nielen upraviť podnikanie osôb naň oprávnených v zmysle ZoTE, ale aj ustáliť proces 

vydávania povolení na výstavbu decentralizovaných zdrojov tepla a postavenie fyzických 

a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove. Zároveň je zjavným 

účelom zamedziť, aby uvedené činnosti podnikateľského alebo nepodnikateľského charakteru 

zasahovali nad únosnú mieru do Koncepcie a zámerov obcf, ktorými sú najmä udržateľnosť a 

prípustnosť environmentálnych, ekonomických a hospodárskych verejných záujmov. K danému 

svedčia už aj vyššie spomenuté Usmernenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 

dňa 02.12.2014 a tiež dokument Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z roku 2013 

„Fungovanie a problémy v sektore tepelného hospodárstva SR so zameraním na systémy 

centralizovaného zásobovania teplom z pohľadu Protimonopolného úradu SR". 



Uvedené potvrdzuje aj Stanovisko MH SR, podľa ktorého „účelom priznania právomoci obci 

skúmať zámery výstavby tepelných zariadení v rámci konania o vydanie záväzného stanoviska 

obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce 

v oblasti tepelnej energetiky nie je len regulácia podnikateľských zámerov v obci, ale vecná 

regulácia v oblastí tepelnej energetiky vo všeobecnosti, a to s cieľom ochrany záujmov 

odberateľov tepla a konečných spotrebitelbv tepla v obci." 

Vzhľadom na to je viac ako dôležité, aby jednotlivé obce v postavení dotknutých orgánov 

v zmysle § 140a ods. 4 stavebného zákona dôsledne pristupovali k skúmaniu negatívnych 

vplyvov postupného odpájania sa jednotlivých odberateľov od systému centralizovaného 
zásobovania teplom a tak k celkovej decentralizácii zásobovania teplom. Pokiaľ by v zmysle 

Usmernenia MDVRR bolo možné, aby záväzné stanoviská obci neboli v prípade 

nepodnikateľského zámeru výstavby záväzné pre rozhodnutia stavebného úradu, je viac než 
pravdepodobné, že po nástupe masívneho odpájania sa odberateľov od systému 

centralizovaného zásobovania teplom by boli koncepcie a ciele v oblasti tepelnej energetiky 

neudržateľné. 

Ďalej stavebný úrad poukazom na Rozhodnutie nadriadeného orgánu a jeho záväznosť pre 

stavebný úrad podporil svoje tvrdenie o neopodstatnenosti zaoberať sa záväzným stanoviskom 

obce. K záväznosti Rozhodnutia nadriadeného a zároveň odvolacieho orgánu je potrebné 

poukázať na § 59 ods. 3 správneho poriadku, z ktorého je zrejmé, že správny orgán je 
rozhodnutím odvolacieho orgánu viazaný len v konkrétnom rozhodnuti o veci, v ktorej bolo 

podané odvolanie a o ktorom odvolací orgán rozhoduje. V tejto súvislosti neexistuje žiaden 

zákonný dôvod na aplikáciu Rozhodnutia nadriadeného orgánu na iné stavebné konanie 
a taktiež nemožno predpokladať, či by s prihliadnutím na súčasný stav a právnu úpravu 

nadriadený a odvolací orgán uplatnil rovnaký prístup pre posúdenie zákonnosti Rozhodnutia. 

Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku: „Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný 
stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podkladv pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný 

len návrhmi účastnfkov konania." 

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 06.03.2012, sp.zn. 3 Sžp 3/2012: 

„Záväzné stanoviská musia byť v odôvodnení rozhodnutia stavebného úradu riadne 

identifikované tak, aby bola zabezpečená určitosť a zrozumiteľnosť a nezamenitef'nosť 

záväzných podkladov, z ktorých stavebný úrad vychádzal." 

Vzhľadom na uvedené a riziko negatívneho dopadu nielen stavby, ale aj potenciálnej budúcej 
výstavby tepelných zariadení na zámery rozvoja a udržateľnosti cieľov stanovených v Koncepcii 

máme za to, že záväzné stanovisko Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto by v prípade jeho 

zákonnosti malo tvoriť podstatnú súčasť podkladov pre Rozhodnutie (tým samozrejme nie je 
dotknutá relevancia a záväznosť stanoviska dodávateľa tepla v zmysle skorších častí 

argumentácie obsiahnutej v tomto odvolaní). 

Nakoľko stavebný úrad záväzné stanovisko z pohľadu jeho zákonnosti neskúmal a zároveň 

svoje Rozhodnutie nepodložil súladnosťou stavby s Koncepciou a ďalšími zákonom chránenými 

záujmami, považujeme Rozhodnutie za nedostatočné a nepreskúmateľné a v časti 

nevysporiadania sa so záväzným stanoviskom za nezákonné a žiadame jeho zmenu alebo 
zrušenie v odvolacom konaní. 

7. Zhrnutie 

V tomto odvolaní predkladáme viaceré dôvody vecnej nesprávnosti, nezákonnosti a v podstatnej 
časti nepreskúmateľnosti Rozhodnutia, ktoré sú aj samostatne zákonným podkladom k zmene 

alebo zrušeniu rozhodnutia v odvolacom konaní v zmysle § 53 a nasl. správneho poriadku. Bez 
toho, aby sme tým obmedzili dôvody podrobne namietané vyššie, týmito najmä sú: 



1. odopretie postavenia dotknutého orgánu BAT a následné nevysporiadanie sa 

s námietkami podanými z titulu postavenia dotknutého orgánu v Rozhodnutí; 

2. nedostatočnosť a neodôvodnenosť Rozhodnutia v časti vysporiadania sa 

s námietkami dotknutého orgánu TERMMING a ich zamietnutie z nezákonných 

dôvodov; 

3. nezohl'adnenie rozporu stavby s verejným záujmom, a to aj mimo rámca záväzných 

stanovísk; 

4. nezákonnosť a nepreskúmateľnosť záväzného stanoviska obce ako podkladu pre 

Rozhodnutie v dôsledku vydania nepríslušným orgánom, z dôvodu rozhodovania 

vylúčeného zamestnanca, ako aj absencie odôvodnenia záväzného stanoviska; 

5. odopretie záväzného stanoviska obce ako podkladu pre Rozhodnutie a s tým spojené 

opomenutie povinnosti stavebného úradu zistiť presne a skutočne skutkový stav 

a obstarať potrebné podklady. 

Na základe vyššie uvedených skutočností a dôvodov týmto žiadame, aby Okresný úrad 

Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako nadriadený správny orgán rozhodol tak, 

že Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 8281/38732/2017/STA/Kno-G/79 

zo dňa 26.09.2017 zmenf tak, že žiadosť o stavebné povolenie zamietne, 

alebo 

aby Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako nadriadený správny 

orgán rozhodol tak, že Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Staré. Mesto 

č. 8281/38732/2017/STA/Kno-G/79 zo dňa 26.09.2017 zruší a vec vráti Mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto na nové prejednanie a rozhodnutie. 

S úctou 

Bratislavská teplárenská, a.s. 
v.z. JUDr. Dušan Čičo 

na základe Plnomocenstva zo dňa 18.10.2017 
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