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ROZHODNUTIE 

Bratislava, 16.02.2018 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán podľa 
ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon č. 345/2012 
Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon 
č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa 
ustanovenia § 118 stavebného zákona, ako aj podľa ustanovenia§ 58 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, rozhodujúc o odvolaní účastníka konania Ivana 
Osleja, bytom Studenohorská 38, 841 03 Bratislava, proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, č.j. 8743/40526/2017/STA/Bah-G/77 zo dňa 20.09.2017, podľa ustanovenia § 59 ods. 2 
a ustanovenia § 46 a§ 47 správneho poriadku, ako aj príslušných ustanovení stavebného zákona 

mení 

odvolanie menovaného účastníka konania napadnuté rozhodnutie príslušného stavebného úradu, Mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto, č.j. 8743/40526/2017/STA/Bah-G/77 zo dňa 20.09.2017 takto: 

Vo yýroku napadnutého rozhodnutia na strane 2 v bode 1 časti „Záväzné podmienky uskutočnenia 
stavby" ruší text druhej vety: 
Stavebný úrad vypúšťa z realizácie prípojku plynu PE D32 PP13- dÍžky 2,2 m vedenú po hranicu 
pozemku parc. č. 452817 v k.ú. Staré Mesto. 

a nahradzuje ho textom: 
St(lvebný úrad vypúšťa z realizácie: 
- prípojku plynu PE D32 PP13- dÍžky 2,2 m vedenú po hranicu pozemku parc.č. 452817 v k.ú. Staré 

Mesto. 
- prípojku plynu PE D32 PP14 - dÍžky 0,7 m vedenú po hranicu pozemku parc.č. 452814 v k.ú. Staré 

Mesto. 

Vo zvyšnej časti odvolací orgán napadnuté rozhodnutie potvrdzuje 

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia Staré Mesto, č.j. 
8743/40526/2017/STA/Bah-G/77 zo dňa 20.09.2017, ktorého ostatné časti ostávajú nezmenené a 
v platnosti. 
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Odôvodnenie 

Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad, napadnutým rozhodnutím 
č.j. 8743/40526/2017/STNBah-G/77 zo dňa 20.09.2017, vydala stavebné povolenie na líniovú stavbu „E 
801 STL Plynovod DN 63 a E 602 Verejné osvetlenie - Prvosienkova ul. Bratislava" pre stavebníka 
PRVOSIENKOVA CESTA, družstvo, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO 44 649 312. Stavba 
STL plynovodu sa umiestňuj e na pozemkoch registra „C" KN pare. č. 445111, 4446, 4449/4, 4449/5, 
4439/2, 4447, 4437/1, 4528/12 v k.ú. Staré Mesto a Verejné osvetlenie na pozemkoch registra „C" KN 
parc.č. 21586/7, 4446, 4443/6, 4443/5, 4443/7, 4439/2, 4437/1, v k.ú. Staré Mesto - líniová stavba, , 
podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. 
Mgr. Petrom Koladom, reg. č. 5854* A2 - časť Verejné osvetlenie, 07/2015 a Ing. Ľubošom Kockom, reg. 
č. 2485*A*4-24 - časť STL plynovod DN 63, 07/2015. 

Proti uvedenému rozhodnutiu sa odvolal účastník konania Ivana Osleja, bytom Studenohorská 
38, 841 03 Bratislava (ďalej len „odvolatel"'), ktoré vo svojom odvolaní uvádza v podstate nasledovné: 

K svojmu pozemku nepožadoval a ani nepožaduje vysadenie odbočky (prípojky) plynovodu 
(PP14). 

O obsahu podaného odvolania v zmysle § 56 zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní upovedomil 
stavebný úrad všetkých účastníkov konania a vyzval ich, aby sa v lehote 5 dní od doručenia tohto 
oznámenie k nemu vyjadrili. 

K obsahu odvolania sa v stanovenej lehote vyjadrili účastníci konania Ing. Rastislav Zbofil 
a MUDr. Jarmila Zboŕilová, obaja bytom Slávičie údolie 72261118, 811 02 Bratislava, ktorí vo svojom 
stanovisku v podstate uvádzajú: 

Myšlienka rozšírenia cesty Prvosfonkova a uloženie do jej telesa všet/,,y inžinierske siete je stará 
viac ako 15 rokov, pričom vznikla v súlade s už vtedy platným územný plánom mesta Bratislava, ktorý 
s touto celou lokalitou počítal ako s územím, vhodným pre výstavbu rodinných domov. Veľká väčšina 
vlastníkov priľahlých záhrad založila spoločne družstvo Prvosienkova cesta, aby tento zámer podporili. 

Pánovi Ivanovi Oslejovi, ako vlastníkovi záhrady pare. č. 452814 a spoluvlastníkovi pozemku 
parc.č. 452811 vo výške 1110 bolo členstvo v tomto družstve ponúknuté a umožnené za rovnakých 
podmienok, ako ostatným zakladajúcim členom. Pán Os lej takúto ponuku a možnosť vstupu do družstva 
nikdy nevyužil a neprijal a nie je známe, že by podmienky svojho vstupu nejako podmieňoval. 

Zástupcovia družstva opakovane vyvíjali úsilie o nadviazanie komunikácie s pánom Oslejom, 
avšak bezúspešne. Pán Ivan Os lej nikdy svoje požiadavky a pripomienky neformuloval a obmedzil sa vždy 
len na odvolanie proti akémukoľvek rozhodnutiu v stavebnom konaní, do svojej záhrady nechodí a trvale 
nevykonáva na svojom pozemku žiadnu činnost'. pôdu neobrába, nič nesadí a neseje, o ovocné stromy sa 
nestará a úrodu z nich nezbiera. Požiadali sme p. Osleja o súhlas, aby sme mohli trávnaté porasty kosiť 
a tak zmierniť množstvo alergénov v bezprostrednej blízkosti nášho obydlia, nakoľko naše deti sú sliní 
alergici. Takýto ústny súhlas nám pán Os lej dal. 

V týchto celkových súvislostiach sa takéto opakované konanie javí len ako účelové a pod 
zámienkou hájenia si svojich vlastníckych práv má v záujme len proces schvaľovania a rozhodovania 
dotknutých úradov mariť a brzdiť a práve tým poškodzovať záujmy ostatných vlastníkov a členov 
družstva. Práve on takto bráni ostatným vlastníkom v uplatňovaní si svojich väčšinových vlastníckych 
práv. 

Napriek takýmto vzájomným vzťahom družstvo ako celok, ani jeho jednotlivý členovia, nikdy 
nekonali tak, aby boli vlastnícke práva pána Ivana Osleja akýmkoľvek spôsobom dotknuté, nikdy nedali 
pripravovať a projektovat; ani nikdy neuvažovali s realizáciou položenia inžinierskych sietí do pozemku 
pare. č. 4528112 tak, aby došlo k akémukoľvek zásahu do pozemku p ána Ivana Os leja pare. č. 452814. 

Sme presvedčení, že nielen zástupcovia družstva, ale aj ostatní vlastníci a spoluvlastníci 
priľahlých pozemkov a záhrad sú pripravený s pánom Ivanom Oslejom sa kedykoľvek stretnúť a hovoriť 
s ním. Ak každá so strán zrozumiteľne a vecne naformuluje svoje pripomienky a požiadavky, môže dôjsť 
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k dohode, ktorá bude rešpektovať obojstranne nielen vlastnícke a ostatné práva , ale aj oprávnené 

požiadavky a nároky. 
Na základe vyššie uvedených skutočností žiadajú, aby odvolanie pána Ivana Osleja bolo 

vyhodnotené ako neopodstatnené, a rozhodnutie stavebného úradu zo dňa 20.09.2017 potvrdené. 

Ďalej sa k podanému odvolaniu vyjadril stavebník PRVOSIENKOVA CESTA, družstvo, so sídlom 
Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO 44 649 312, ktorý vo svojom stanovisku v podstate uvádza: 

Pán Ivan Os lej je vlastníkom pozemku parc.č. 452814 v k. ú. Staré Mesto a podielovým 
spoluvlastníkompozemkuparc.č. 4528112 v k.ú. Staré Mesto s podielom 10%. 

Navrhovaná stavba plynovodu ani odbočky nezasahuje do parcely č. 452814. Trasa plynovodu aj 
s odbočkami k jednotlivým parcelám je umiestnená parcele č. 4528112, ktorá bola pre účely stavebného 
konania majetkoprávne vysporiadaná nájomnou zmluvou medzi družstvom Prvosienkova cesta, družstvo 
a spoluvlastníkmi vlastniacimi nadpolovičnú väčšinu podielov (80% podielového vlastníctva). 

Odbočky na vedení STL plynovodu sú navrhnuté ku každej parcele pozdlž trasy plynovodu bez 
ohľadu na to, či jednotliví vlastníci parciel prejavili záujem o napojenie na plynovod z dôvodu, aby po 
prípadnom prečhodnotení záujmu o napojenie súčasného alebo budúceho vlastníka parcely nebolo 
potrebné rozkopať novovybudovanú cestu. 

Celá stavba komunikácie a inžiniersk)ich sietí bude financovaná z prostriedkov členov družstva -
vlastníkov parciel nachádzajúcich sa pozdlž Prvosienkovej cesty, ktorí prejavili záujem o napojenia 
parciel na inžinierske siete a využívanie komunikácie. Každému vlastníkovi parcely- nečlenovi družstva, 
a teda aj p. Oslejovi, ak prejaví dodatočný záujem o napojenie na IS, to bude umožnené po splnení 
podmienok stanovených družstvom. 

Z uvedeného dôvodu považujú odvolanie p. Osleja za neopodstatnené žiadajú aby ho odvolací 
orgán zamietol a potvrdil platnosť vydaného stavebného povolenia. 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako prvostupňový správny orgán, postúpila na základe 
podaného odvolania v zmysle § 57 ods.2 správneho poriadku spisový materiál napadnutého rozhodnutia 
Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky na jeho preskúmanie a rozhodnutie 
o odvolaní. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán podrobne 
a v celom rozsahu preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie spolu s predloženým spisovým 
materiálom, ako aj dôvody uvádzané v podanom odvolaní. Rovnako preskúmal aj postup stavebného 
úradu v konaní, ktoré predchádzalo vydaniu napadnutého rozhodnutia. Porovnal výrokovú časť, 

odôvodnenie aj poučenie napadnutého rozhodnutia s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi 
predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj vyhláškami 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona a č. 532/2002 Z. z„ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a dospel k záveru, že nie je dôvod na zrušenie 
napadnutého rozhodnutia. Napadnuté rozhodnutie vychádza z dostatočne zisteného skutkového stavu 
veci. Stavebný úrad dostatočným spôsobom zabezpečil procesné práva účastníkov konania, teda aj 
procesné práva odvolateľov. Zmena výrokovej časti napadnutého rozhodnutia spočívala v spresnení 
výrokovej časti rozhodnutia na podklade spisového materiálu a predloženej prepracovanej dokumentácie 
a v doplnení podmienok pre uskutočnenie stavby, čo však nie je dôvodom na zrušenie rozhodnutia. 
Zmena rozhodnutia vychádzala z obsahu predloženého spisového materiálu a s poukazom na zásadu 
rýchlosti a hospodárnosti konania nebola dôvodom na zrušenie rozhodnutia. 

Prvostupňové rozhodnutie bolo potrebné vo vzťahu na ust. § 59 správneho poriadku pozmeniť tak, 
aby bolo v súlade s hore uvedenými predpismi. 

Podľa ustanovenia § 59 ods. l a 2 správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté 
rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady 
odstráni. Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne 
a rozhodnutie potvrdí. 
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Po preskúmaní predloženého spisového materiálu, ku skutkovým a právnym okolnostiam 
danej veci, ako aj k námietkam odvolateľov, Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej 
politiky, uvádza a konštatuje nasledovné: 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad vydala na predmetnú stavbu 
rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. SU-2005/2006/3034/49593/UR-Pt zo dňa 20.07.2006, ktoré 
v odvolacom konaní Krajský stavebný úrad v Bratislave, odbor územného plánovania a územného 
konania rozhodnutím č. A/2007/1708/JMI zo dňa 06.09.2007, právoplatné dňa 08.10.2007 potvrdil. Ďalej 
Okresný úrad Bratislava, OSZP rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2015/3494/SVE/l-4883 zo dňa 
04.02.2015 vydal povolenie na vybudovanie líniovej vodnej stavby SO E 401 Jednotná kanalizácia DN 
300 a SO E 501 Verejný vodovod DN 100 v rámci stavby „Rozšírenie komunikácie Prvosienkova ul. -
1. etapa", ktoré bolo v odvolacom konaní Okresným úradom Bratislava, odborom opravných prostriedkov, 
referát starostlivosti o životné prostredie potvrdené rozhodnutím č. OU-BA-OOP3-2015/053922 zo dňa 
17.07.20 15, právoplatným dňa 03.08.2015. 

Na základe vydaného právoplatného územného rozhodnutia stavebník PRVOSIENKOV A 
CESTA, družstvo, so sídlom na Mostovej 2, 811 02 Bratislava, IČO 44 649 312 v zastúpení Ing. Soňou 
Frolkovičovou, Pemecká 15, 841 04 Bratislava podal dňa 23.06.2017 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „E 801 STL Plynovod DN 63 a E 602 Verejné osvetlenie''. K žiadosti stavebník 
doložil projektovú dokumentáciu stavby, ku ktorej sa kladne vyjadrili dotknuté orgány chrániace záujmy 
podľa osobitných predpisov, ktorých podmienky a pripomienky sú uvedené vo výrokovej časti 
rozhodnutia, a stavebník je povinný ich akceptovať. 

Stavebný úrad listom zo dňa 17.07.2017, v súlade§ 61 ods.1 stavebného zákona oznámil začatie 

stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, v ktorom nariadil ústne 
pojednávanie na deň 17.08.2017 a upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Rovnako sa neprihliadne ani na tie 
pripomienky, ktoré podľa§ 61 ods. (1) boli a mohli byť uplatnené v územnom konaní. 

Z dôvodu, že sa jednalo o líniovú stavbu a veľký počet účastníkov konania prvostupňový správny 
orgán doručoval oznámenie o začatí stavebného konania formou verejnej vyhlášky. 

V konaní boli vznesené námietky účastníkov konania: I-Ilavné mesto SR Bratislava (písomne do 
podateľne miestneho úradu dňa 03. 08.2017), pán Ivan O sl ej (písomne do podateľne miestneho úradu dňa 
16.08.2017), pani Elena Pavlovičová (písomne do podateľne miestneho úradu dňa 17.08.2017), s ktorými 
sa stavebný úrad vysporiadal v napadnutom rozhodnutí. 

Listom zo dňa 02.11.2017 stavebný úrad v zmysle § 56 správneho poriadku upovedomil 
účastníkov konania o obsahu predloženého odvolania. K podanému odvolaniu sa vyjadril žiadny účastník 
konania. 

Stavebný úrad odstúpil odvolanie spolu s napadnutým rozhodnutím a súvisiacim spisovým 
materiálom tunajšiemu úradu. 

Podľa ustanovenia § 140 stavebného zákona sa na konania podľa stavebného zákona vzťahujú 
všeobecné predpisy o správnom konaní, t. j. správny poriadok, ak nie je výslovne ustanovené inak. 

Podľa ustanovenia § 32 ods. 1, 2 správneho poriadku je správny orgán povinný zistiť presne a 
úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je 
viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a 
vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo 
znóme správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie 
určuje správny orgán. 
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Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a 
ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo 
zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 

Podľa ustanovenia § 46 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá 
za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného 
projektu zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Projektant je povinný prizvať na vypracovanie častí 
územnoplánovacích podkladov, návrhu územnoplánovacej dokumentácie alebo projektu stavby ďalších 
oprávnených projektantov, ak nie je oprávnený niektorú časť vypracovať sám. 

Projektant zodpovedá za plnenie požiadaviek verejných záujmov voči stavebnému úradu, obci, 
dotknutým orgánom štátnej správy a požiadaviek na odborný výkon činnosti voči verejnoprávnym 
profesiovým komorám. 

Podľa ustanovenia § 62 ods. 1 stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma 
najmä, a) či dokumentácia spÍňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky 
územného rozhodnutia, b) či dokumentácia spÍňa 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 predpismi, c) či je 
zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, 
občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, d) či bude stavbu uskutočňovať 
osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, 
či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak 
zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému 
úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania. 

Podľa ustanovenia § 66 ods. !stavebného zákona v stavebnom povolení určí stavebný úrad 
záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. 
Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri 
užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, 
pripadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, 
predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné 
prostredie. 

Dodržanie daných podmienok uvedených v rozhodnutí a súlad stavby s overenou projektovou 
dokumentáciou bude príslušný stavebný úrad skúmať v kolaudačnom konaní. 

K námietkam účastníkov konania tunajší úrad uvádza: 
Nakoľko stavebník dňa 15. O 1.2018 doručil tunajšiemu úradu prepracovanú projektovú 

dokumentáciu, so žiadosťou o zmenu rozhodnutia, podľa ustanovenia § 33 zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní tunajší úrad upovedomil účastníkov konania o možnosti nahliadnuť do prepracovanej 
projektovej dokumentácie a nazrieť do spisu týkaj úceho sa rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto č. 8743/40526/2017/STA/Bah-G/77 zo dňa 20.09.201 a zároveň im dal možnosť sa písomne 
vyjadriť v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia. 

V stanovenej lehote sa nevyjadril žiadni z účastníkov konania ani nebol nahliadnuť do spisu. 

Aj napriek tomu, že v predmetnom stavebnom konaní ide nepochybne o námietku spadajúcu do 
územného konania, teda o nesúhlas s umiestnením STL plynovodu a s vysadením odbočky (prípojky) 
plynovodu (PP14) a na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. SU-
2005/~006/3034/49593/UR-Pt zo dňa 20.07.2006, ktoré v odvolacom konaní Krajský stavebný úrad 
v Bratislave, odbor územného plánovania a územného konania rozhodnutím č. A/2007/1708/JMI zo dňa 
06.09.2007, právoplatné dňa 08.10.2007 potvrdil, v zmysle ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona, 
na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri 
prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada, stavebník upravil projektovú dokumentáciu STL 
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plynovodu DN 32 tak, aby vyhovel požiadavke odvolateľa p. Osleja, a zrušil yysadenie odbočky 
(prípojky) plynovodu PP14 pred pozemkom par.č. 4528/4 k.ú. Staré Mesto, ktorého vlastníkom je 
odvolateľ pán. Oslej. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky na základe predloženej žiadosti 
a prepracovanej projektovej dokumentácii a s poukazom na zásadu rýchlosti a hospodárnosti konania 
nebola dôvodom na zrušenie rozhodnutia pristúpil k zmene výrokovej časti napadnutého rozhodnutia, 
ktorá spočívala v spresnení výrokovej časti rozhodnutia na podklade spisového materiálu a predloženej 
prepracovanej dokumentácie a v doplnení podmienok pre uskutočnenie stavby, čo však nebolo dôvodom 
na zrušenie rozhodnutia. 

V konaní a rozhodovaní stavebného úradu nebolo zistené také porušenie hmotnoprávnych 
a procesnoprávnych predpisov, ktoré by odôvodňovalo zrušenie odvolaním napadnutého rozhodnutia. 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky po zvážení všetkých skutočností, podmienok 
a požiadaviek vyplývajúcich z platných právnych predpisov zistil dôvody pre zmenu odvolaním 
napadnutého rozhodnutia, preto vo vzťahu k § 59 ods. 2 správneho poriadku zmenil napadnuté 
prvostupňové rozhodnutie, pričom zmena výrokovej časti napadnutého rozhodnutia spočívala v doplnení 
a spresnení výrokovej časti rozhodnutia na podklade spisového materiálu a predloženej dokumentácie a v 
doplnení podmienok pre uskutočnenie stavby, čo však nie je dôvodom na zrušenie rozhodnutia 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky po preskúmaní napadnutého 
rozhodnutia a predloženého spisového materiálu dospel k záveru, že v danom prípade nie je dôvod na 
zrušenie napadnutého rozhodnutia, preto rozhodol tak, ako j e uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Poučenie 

Toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať. 
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

~----7" 
/ Mgr. Tomáš Mateička 

vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 
Okresného úradu Bratislava 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou yyhláškou : 
1. Soňa Frolkovičová, Pernecká 15, 841 04 Bratislava - splnomocnenec 
2. Verejnou vyhláškou vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a stavieb) v rozsahu: 

- pozemok parc.č. 21586/7 k. ú. Staré Mesto 
- pozemok parc.č. 4446 k. ú. Staré Mesto 
- pozemok parc.č. 4451/1 k. ú. Staré Mesto 
- pozemok parc.č. 4449/5k. ú. Staré Mesto 
- pozemok parc.č. 4449/4k. ú. Staré Mesto 
- pozemok parc.č. 4443/7k. ú. Staré Mesto 
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- pozemok parc.č. 4443/6k. ú. Staré Mesto 
- pozemok parc.č. 4439/2k. ú. Staré Mesto 
- pozemok parc.č. 4437/lk. ú. Staré Mesto 
- pozemok parc.č. 4447 k. ú. Staré Mesto 
- pozemok parc.č. 4528/12k. ú. Staré Mesto 
- pozemok parc. č. 4443/5k. ú. Staré Mesto 
- stavby kominukácie na pozemku parc .č. 21586/7 k. ú. Staré Mesto 

pozemok v správe MČ SM, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava na pozemku parc.č. 4443/7 v 
k. ú. Staré 

Mesto 
- pozemok v správe MČ SM, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava na pozemku parc.č. 4439/2 v 
k. ú. Staré 

Mesto 
- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
- Mgr. Stanislav Stowasser, Púpavova 12, 841 04 Bratislava 
- Kristína Stowasserová, Prvosienkova 5, 811 02 Bratislava 
- Emma Stowasserová, Prvosienkova 5, 811 02 Bratislava 
- Mgr. Martin Kvietik, Holubyho !/A, 811 03 Bratislava 
- Ing. Jaroslav Veselka CSc., Nobelova 6, 917 01 Trnava 
- Anna Veselková, Nobelova 6, 917 01 Trnava 
- MČ Staré Mesto, odd. správy majetku, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
- Ing. Jaroslav Jamrich, Pribišova 29, 841 05 Bratislava 
- Zuzana Jamrichová, Pribišova 29, 841 05 Bratislava 
- GMMJ, s.r.o., Laurinská 2, 811 01 Bratislava 
- Ing. Peter Gabalec, Drotárska cesta 54, 812 02 Bratislava 
- Ivan Oslej, Studenohorská 38, 841 03 Bratislava 
- Ing. Jaroslav Pavlovič, Ružomberská 18, 821 05 Bratislava 
- Elena Pavlovičová, Poludníková 1, 821 02 Bratislava 
- Progres consulting, spol. s.r.o., Kapitulská 15, 811 O 1 Bratislava 
- Ing. Tomáš Bujňák, Slávičie údolie 116, 811 02 Bratislava 
- Ing. Katarína Bujňáková, Slávičie údolie 116, 811 02 Bratislava 
- Ing. Ján Pitoňák, Juraja Hronca 58, 841 04 Bratislava 
- Ing. Rastislava Zboril, Slávičie údolie 118, 811 02 Bratislava 
- MUDr. Jarmila Zboi'ilová, Slávičie údolie 118, 811 02 Bratislava 
- Martina Zbofilová, Zálužická 100/3, 82 1 O l Bratislava 
- PaeDr. Mária Doláková, Súťažná 4, 821 08 Bratislava 
- Róbert Mihálik, Za sokolov1'íou 1, 811 04 Bratislava 
- Andrea Zabáková, Za sokolovňou 1, 811 04 Bratislava 

Na vedomie (nemá účinky doručenia) : 
1. Soňa Frolkovičová, Pemecká 15, 841 04 Bratislava - splnomocnenec 
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 3 6, 817 15 Bratislava 
4. Mgr. Stanislav Stowasser, Púpavova 12, 841 04 Bratislava 
5. Kristína Stowasserová, Prvosienkova 5, 811 02 Bratislava 
6. Emma Stowasserová, Prvosienkova 5, 811 02 Bratislava 
7. Mgr. Martin Kvietik, Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava 
8. Ing. Jaroslav Veselka CSc., Nobelova 6, 917 01 Tmava 
9. Anna Veselková, Nobelova 6, 917 01 Tmava 
10. MČ Staré Mesto, odd. správy majetku, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
11. Ing. Jaroslav Jarnrich, Pribišova 29, 841 05 Bratislava 
12. Zuzana Jamrichová, Pribišova 29, 841 05 Bratislava 
13. GMMJ, s.r.o ., Laminská 2, 811 01 Bratislava 
14. Ing. Peter Gabalec, Drotárska cesta 54, 812 02 Bratislava 
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15. Ivan Oslej, Studenohorská 38, 841 03 Bratislava 
16. Ing. Jaroslav Pavlovič, Ružomberská 18, 821 05 Bratislava 
17. Elena Pavlovičová, Poludníková 1, 821 02 Bratislava 
18. Progres consulting, spol. s.r.o„ Kapitulská 15, 811 01 Bratislava 
19. Ing. Tomáš Bujňák, Slávičie údolie 116, 81102 Bratislava 
20. Ing. Katarína Bujňáková, Slávičie údolie 116, 811 02 Bratislava 
21. Ing. Ján Pitoňák, Juraja Hronca 58, 841 04 Bratislava 
22. Ing. Rastislava Zboril, Slávičie údolie 118, 811 02 Bratislava 
23. MUDr. Jannila Zboľilová, Slávičie údolie 11 8, 811 02 Bratislava 
24. Martina Zborilová, Zálužická 100/3, 821 O 1 Bratislava 
25. PaeDr. Mária Doláková, Súťažná 4, 821 08 Bratislava 
26. Róbert Mihálik, Za sokolovňou 1, 811 04 Bratislava 
27. Andrea Zabáková, Za sokolovňou 1, 811 04 Bratislava 

28. MČ Staré Mesto, stavebný úrad, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava so žiadosťou o zverejnenie 
na úradnej tabuli 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 

1iFEB.2ms 
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