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záznam č.: 

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

Ing. Monika Gremeňová, kanc. č. 227 
02/59246302 
monika.gremenova@staremesto.sk 
7213/21734/2018/STA/Grm 

Bratislava 15 .05.2018 

Vec: Oznámenie o začatí konania o proteste prokurátora, výzva na vyjadrenie 

Dňa 02.05.2018 bol mestskej časti. Bratislava - Staré Mesto, ktorá je vecne a miestne 
príslušným stavebným úradom prvého stupňa podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
doručený protest prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava 1, č. k. Pd204/17111O1-8 zo 
dňa 24.04.2018 (ďalej v texte aj ako „protest"). 

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava I podala proti rozhodnutiu mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto č. 4181/24931/2015/STA/Šte zo dňa 08.06.2015, ktorým ako 
príslušný stavebný úrad rozhodla o prerušení konania vo veci vydania rozhodnutia o 
umiestnení stavby „prestavba garáží vo dvore ", Mariánska 9 v Bratislave, na pozemkoch 
pare. č. 8270/3, 4, 5, katastrálne územie Staré Mesto, s prípojkami na inžinierske siete cez 
pozemok pare. č. 8271/1, katastrálne územie pre navrhovateľa Winters, s.r.o„ Mariánska č. 7, 
811 08 Bratislava podľa protest prokurátora podľa ust. § 24 zákona č. 153/2001 Z.z. o 
prokuratúre v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 24 ods. 5 zákona o prokuratúre žiada, 
aby mestská časť Bratislava - Staré Mesto tomuto protestu rozhodnutím v lehote 30 dní od 
jeho doručenia vyhovela a zrušila napadnuté rozhodnutie. 

V zmysle ust. § 22 ods. l písm. a) zákona o prokuratúre je protest prokurátora právnym 
prostriedkom, ktorým prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy. 

Podľa § 24 ods.1 zákona o prokuratúre: „ Protest proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy 
alebo opatreniu orgánu verejnej správy môže prokurátor podať do troch rokov od 
právoplatnosti rozhodnutia alebo od vydania opatrenia. " 

Podľa § 24 ods.2 zákona o prokuratúre: „Účastníkmi konania o proteste prokurátora sú tí, 
ktorí boli alebo mali byť podľa osobitného predpisu účastníkmi konania pred orgánom 
verejnej správy, v ktorom bolo vydané protestom napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Ak 
protestom napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie bolo vydané v administratívnom konaní, v 
ktorom nebol osobitným predpisom výslovne ustanovený okruh účastníkov konania, 
účastníkmi konania o proteste prokurátora sú tí, ktorých práva, právom chránené záujmy 
alebo povinnosti by mohli byť rozhodnutím o proteste priamo dotknuté." 

Podľa § 24 ods.4 zákona o prokuratúre: „Orgán verejnej správy zašle protest účastníkom 
konania s výzvou, aby sa v určenej lehote k jeho obsahu vyjadrili, a s poučením, že inak sa na 
ich vyjadrenie nebude prihliadať." 



Podľa § 19 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov: „ Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v 
elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej 
podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej 
moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe 
autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo 
ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný 
predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len 
použitím takého formulára. " 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako orgán verejnej správy podľa § 24 ods. l zákona o 
prokuratúre touto cestou v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania o proteste 
prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava I a v súlade s ust. § 24 ods.4 zákona o 
prokuratúre zasiela protest prokurátorky dotknutým účastníkom konania a 

vyzýva 

dotknutých účastníkov konania, aby sa v lehote desiatich dní od doručenia tejto výzvy 
vyjadrili k obsahu pripojeného protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava I. 
Súčasne mestská časť Bratislava - Staré Mesto poučuje účastníkov konania, že pre prípad, ak 
sa v určenej lehote k protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava I nevyjadria, 
nebude sa na ich neskoršie vyjadrenie prihliadať. 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 
1. Mgr. Michaela Šarvaicová, Hviezdoslavova 73, 900 28, !vánka pri Dunaji 

2. Vlastníkom pozemkov pare. č. 8267/5, 8269/5, 8270/2, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 

3 . Vlastníkom stavby súp. č . 2224 a pozemku pare. č. 8270/ 1, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 

4. Vlastníkom stavby súp. č. 10435 a pozemku pare. č. 8271/1, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 

5. Vlastníkom stavby súp. č. 6072 a pozemku pare. č. 8270/3, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 

6. Vlastníkom stavby súp. č. 6073 a pozemku pare. č. 8270/4, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 

7. Vlastníkom stavby súp. č. 239 a pozemku pare. č. 8270/5, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 

8. Vlastníkom stavby súp. č. 5738 a pozemku pare. č . 8267/3, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 

Na vedomie: 
9. Mgr. Michaela Šarvaicová, Hviezdoslavova 73, 900 28, Ivánka pri Dunaji 

1 O. Okresná prokuratúra BA 1, JUDr. Staroňová, Kvetná 13, 820 05 Bratislava 

Príloha: 
1. protest prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava 1, č . k. Pd204/17111O1-8 zo d11a 

24.04.2018 (kópia) 
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Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
418I /2493 I12015/ST A/Šte Pd 204/l 7/lIO1-8 
zo dňa 08.06.2015 

Vec: 

Vybavuje/W 
JUDr. Staroifová 
(02) 208 36 623 

INJ 1 ~NY·O Ú AD 

Bratislava 
24. apríla 2018 

Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 4181124931/2015/ST A/Šte zo dňa 
08.06.2015 - protest prokurátora podľa ust. § 24 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre 
v znení neskorších predpisov 

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava 1 proti rozhodnutiu Mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto č. 4181/24931/2015/STA/Šte zo dňa 08.06.2015, ktorým ako 
príslušný stavebný úrad rozhodla o prerušení konania vo veci vydania rozhodnutia o 
umiestnení stavby „Prestavba garáží vo dvore", Mariánska 9 v Bratislave, na pozemkoch pare. 
č. 8270/3, 4, 5, katastrálne územie Staré Mesto, s prípojkami na inžinierske siete cez pozemok 
pare. č. 8271 /1, katastrálne územie pre navrhovateľa Winters, s.r.o„ Mariánska č. 7, 811 08 
Bratislava, podávam podľa ust. § 24 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 15312001 Z.z.'') 

protest prokurátora 

a podľa- ust. § 24 ods. 5 zákona č. 153/2001 Z.z. Vás žiadam, aby ste tomuto protestu 
rozhodnutím v lehote 30 dní od jeho doručenia vyhoveli a napadnuté rozhodnutie zrušili. 

V prípade, ak nemienite protestu vyhovieť alebo mu mienite vyhovieť iba čiastočne, ste 
podľa ust. § 24 ods. 6 zákona č. 153/2001 Z.z. povinný predložiť ho do 30 dní od jeho 
doručenia spolu so spisovým materiálom a vyjadreniami účastníkov konania na rozhodnutie 
svojmu bezprostredne nadriadenému orgánu a o tomto postupe upovedomiť v rovnakej lehote 
prokurátora. 

Odôvodnenie 

Na. základe podnetu, ktorý bol doručený tunajšej prokuratúre sa jeho podávateľ domáhal, 
aby tunajšia prokuratúra preskúm~ala zákonnosť rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto č. 4181/24931/2015/STA/Ste zo dňa 08.06.2015, ktorým ako príslušný stavebný úrad 
(ďalej len „stavebný úrad") s poukazom na ust. podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7111967 Zb.") rozhodla 
o prerušení konania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „Prestavba garáží vo 
dvore", Mariánska 9 v Bratislave, na pozemkoch pare. č. 8270/3, 4, 5, katastrálne územie Staré 
Mesto, s prípojkami na inžinierska siete cez pozemok pare. č. 827111, katastrálne územie pre 
navrhovateľa Winters, s.r.o„ Mariánska č. 7, 811 08 Bratislava (ďalej len ,.Rozhodnutie 
o prerušení konania"). 

Okresná prokuratúra Bratislava 1, Kvetná 13 , P. O. BOX 65, 820 05 Bratislava 
telefón: +421-2-208 36 611 , fax: +42 1-2-5556 6448 

e-mail : podatelna.opba l@genpro.gov.sk 
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V nadväznosti na doručený podnet si tunajšia prokuratúra vyžiadala od stavebného úradu 
kompletný na vec sa vzťahujúci spisový materiál. Po jeho preštudovaní som dospela k záveru, 
že Rozhodnutie o prerušení konania bolo vydané v rozpore so zákonom. V nadväznosti na tento 
záver si dovoľujem najskôr poukázať na nasledovnú právnu úpravu: 

Podl'a ust. § 140 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 5011976 Zb.") ak nie j e 
výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podl'a tohto zákona všeobecné predpisy o 
správnom konaní. 

Podl'a ust. § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. správny orgán je 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. 

Podľa ust. § 47 ods. 1 zákona č . 71/1967 Zb. rozhodnutie musí obsahovať výrok, 
odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). · Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým 
účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. 

Podl'a ust. § 4 7 ods. 2 prvá veta zákona č. 71/1967 Zb. výrok obsahuje rozhodnutie vo 
veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj 
rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. 

Podl'a ust. § 47 ods. 3 zákona č. 71 / 1967 Zb. v odôvodnení rozhodnutia správny orgán 
uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvah(J.mi bol vedený pri 
hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe 
ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich 
vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. 

Podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. ak odsek 2 neustanovuje inak, 
umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na 
základe územného rozhodnutia, ktorým je rozhodnutie o umiestnenie stavby. 

Podľa ust. § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný úrad oznámi začatie územného 
konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie 
spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a 
pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. 
Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné 
rozhodnutie úplná. 

Podl'a ust. § 38 zákona č . 50/1976 Zb. ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo 
iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo 
rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok 
vyvlastniť. 

Podľa ust. § 39a zákona č. 5011976 Zb. rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje 
stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, 
určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. 
Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia. 

Podľa ust. § 29 ods. 1 zákona č. 7111967 Zb. správny orgán konanie preruší, ak sa začalo 
konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote 
odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo 
ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

Podľa ust. § 40 ods. 1 zákona č. 7111967 Zb. ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už 
právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správny orgán takým rozhodnutím viazaný; inak si 
správny orgán môže o takejto otázke urobiť úsudok alebo dá príslušnému orgánu podnet na 
začatie konania. 
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Podľa ust. § 137 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebné úrady vykonávajúce konanie 
podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, 
ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah 
právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej moci. 

Podľa ust. § 13 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak medzi účastníkmi konania nedôjde k 
dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby sa zistilo jej oprávnenie, by znemožnila 
uskutočniť požadované opatrenie alebo by ho umožnila uskutočniť len v podstatne inej miere 
alebo forme, odkáže stavebný úrad navrhovateľa alebo iného účastníka podľa povahy námietky 
na súd alebo na iný príslušný orgán a konanie preruší. 

Podľa ust. § 13 7 ods. 3 Občianskeho zákonníka stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa 
musí predložiť dôkaz, že na súde, prípadne inom príslušnom orgáne bol podaný návrh ná 
rozhodnutie v spornej veci. Ak návrh nebude v určenej lehote podaný, môže si stavebný úrad 
urobiť úsudok o námietke sám a rozhodnúť vo veci. 

Podľa ust. § 15ln ods. 1 Občianskeho. zákonníka vecné bremená obmedzujú vlastníka 
nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať 
alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom 
určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. 

Podľa ust. § 15 ln ods. 2 Občianskeho zákonníka vecné bremená spojené s vlastníctvom 
nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. 

V nadväznosti na vyššie cit. ust. si dovoľujem poukázať na nasledovný pre vec podstatný 
skutkový a právny stav vyplývajúci z predloženej spisovej dokumentácie: 

Dňa 24.02.2015 bol stavebnému úradu doručený návrh spoločnosti Winters, s.r.o„ 
Mariánska č. 7, 811 08 Bratislava, identifikačné číslo 35 752 572, ako navrhovateľa na vydanie 
územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby ,,Prestavba garáží vo dvore", Mariánska 9 v 
Bratislave, na pozemkoch pare. č . 8270/3, 4, 5, katastrálne územie Staré Mesto. Z tohto návrhu 
vyplýva, že tri samostatne stojace garáže, ktoré sú postavené na uvedených pozemkoch majú 
byť asanované z dôvodu zlého stavebnotechnického stavu a na ich mieste majú byť 
vybudované nové garáže. 

Z listov vlastníctva priložených k predmetnému návrhu vyplýva, že 
a) pozemok s parcelným číslom 8270/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2

, ako 
aj stavba garáže so súpisným číslom 6072, postavená na pozemku s parcelným číslom 
8270/3„sú zapísané na liste vlastníctva č. 6416, katastrálne územie Staré Mesto, pričom 
ich výlučným vlastníkom je spoločnosť FOTO - COPY CENTER - NIKI s.r.o., so sídlom 
Mariánska 7, 811 08 Bratislava; 

b) pozemok s parcelným číslom 8270/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2
, ako 

aj stavba garáže so súpisným číslom 239, postavená na pozemku s parcelným číslom 
8270/5, sú zapísané na liste vlastníctva č. 6117, katastrálne územie Staré Mesto, pričom 
ich výlučným vlastníkom je spoločnosť FOTO - COPY CENTER - NIKI s.r.o., so sídlom 
Mariánska 7, 811 08 Bratislava; 

c) pozemok s parcelným číslom 8270/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2
, ako 

aj stavba garáže so súpisným číslom 6073, postavená na pozemku s parcelným číslom 
8270/3, sú zapísané na liste vlastníctva č. 6518, katastrálne územie Staré Mesto, pričom 
ich bezpodielovými spoluvlastníkmi sú manželia MUDr. Róbert Mardiak a Alena 
Mardiaková; 

d) pozemok s parcelným číslom 8271 /1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 372 m2
, je 

zapísaný na liste vlastníctva č. 3673, katastrálne územie Staré Mesto, pričom ich 
väčšinovým podielovým spoluvlastníkom s výškou spoluvlastníckeho podielu 12/16 je 
spoločnosť Winters, s.r.o. 
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V predloženej spisovej dokumentácie je založená tiež kópia Nájomnej zmluvy, ktorú di1a 
05.02.2015 uzavreli spoločnosť FOTO - COPY CENTER - NIKI s.r.o. ako prenajímateľ na 
strane jednej a spoločnosť Winters, s.r.o. ako nájomca na strane druhej. Predmetom nájmu sú 
vyššie uvedené pozemky uvedené pod písmenom a) a b). Z tejto nájomnej zmluvy vyplýva, že 
uvedené pozemky sa prenajímajú za účelom výstavby objektu novej garáže na pozemkoch 
pare. č. 8270/3, zapísaný na L V č. 6416, pare. č. 8270/4, zapísaný na L V č. 6518 a pare. č. 

8270/5, zapísaný na LV č. 6117. Z nájomnej zmluvy tiež vyplýva, že existujúce garáže 
vybudované na týchto pozemkov budú asanované vzhľadom na ich zlý stavebnotechnický stav 
a na ich mieste bude vybudovaný objekt novej garáže s tým, že nájomca sa zaväzuje vykonať 
výstavbu objektu novej garáže v zmysle právoplatného stavebného povolenia. 

V predloženej spisovej dokumentácii je založená aj kópia Nájomnej zmluvy, ktorú dií.a 
05.02.2015 uzavreli manželia ako prenajímatelia na strane jednej a spoločnosť Winters, s.r.o. 
ako nájomca na strane druhej. Predmetom nájmu je vyššie uvedený pozemok pod písmenom c). 
z tejto nájomnej zmluvy vyplýva, že uvedený pozemok sa prenajíma za účelom výstavby 
objektu novej garáže na pozemkoch pare. č. 8270/3, zapísaný na LV č. 6416, pare. č. 8270/4, 
zapísaný na L V č. 6518 a pare. č. 8270/5, zapísaný na LV č. 6117. Z nájomnej zmluvy tiež 
vyplýva, že existujúce garáže vybudované na týchto pozemkov budú asanované vzhľadom na 
ich zlý stavebnotechnický stav a na ich mieste bude vybudovaný objekt novej garáže s tým, že 
nájomca sa zaväzuje vykonať výstavbu objektu novej garáže v zmysle právoplatného 
stavebného povolenia. 

Stavebný úrad po doplnení požadovaných dokladov zo strany navrhovateľa listom č. 
4181 /20790/2015/STA/Šte zo dňa 13.05.2015 oznámil účastníkom konania a dotknutým 
orgánom začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie na deň 04.06.2015 s tým, že 
účastníkov konania upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri 
ústnom pojednávaní, inak, že sa na ne neprihliadne. 

Zo zápisnice z miestneho zisťovania vyplýva, časť účastníkov konania sa vyjadrila v tom 
zmysle, že súhlasí s tým, aby stavebník asanoval jestvujúcu stavbu a predchádzal tým škodám, 
ktoré by mohli vzniknúť, avšak s tým, že na predmetných pozemkoch bude realizovaná garáž 
pre 3 autá v zmysle zriadeného vecného bremena. To znamená bez toho, aby bolo vecné 
bremeno neprípustne rozširované. Zároveň predložili stavebnému úradu písomne námietky 
účastníkov konania zo dňa 04.06.2015 s návrhom na prerušenie konania. V tomto podaní 
poukázali na to, že prístup k novostavbe garáží je navrhnutý cez pozemok parcelné číslo 8270/l 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2 a cez pozemok parcelné číslo 8720/2, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 97 m2

, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva číslo 5912, katastrálne 
územie Staré Mesto. Účastníci sú pritom spoluvlastníkmi týchto pozemkov, keďže ide 
o priľahlé pozemky k stavbe bytového domu so súpisným číslom 2224, v ktorom účastníci 
vlastnia byty. 

Na uvedenom liste vlastníctva č. 5912, katastrálne územie Staré Mesto je zapísané vecné 
bremeno, ktorým sú vyššie uvedené pozemky s parcelným číslom 8270/1 a 8720/2 zaťažené v 
prospech vlastníkov o.i. aj pozemkov s parcelným číslom 8270/3, 4, 5 právom prechodu a 
prejazdu. 

Účastníci konania namietali, že keďže obsahom zriadeného vecného bremena bolo 
zriadenie prechodu a prejazdu k trom garážam nachádzajúcim sa na pozemkoch parcelné číslo 
8270/3, 4, 5, stavebník nie je oprávnený realizovať stavbu v zmysle predloženej projektovej 
dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, keďže chce namiesto troch nových garáží 
postaviť až šesť garáži. 
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V nadväznosti na vyššie uvedené vznesené námietky stavebný úrad vydal Rozhodnutie o 
prerušení konania, v ktorom v časti pred samotným výrokom uviedol, že na pozemkoch pare. 
č . 8270/1 a 8270/2 katastrálne územie Staré Mesto je zriadené vecné bremeno, spočívajúce v 
práve prechodu a prejazdu v prospech vlastníkov o.i. aj pozemkov, na ktorých sa navrhuje 
umiestnenie predmetnej stavby garáží. Účastníci konania nesúhlasia s rozšírením vecného 
bremena z troch parkovacích miest v troch pôvodných garážach na šesť parkovacích miest v 
novo navrhovanej garáži . V nadväznosti na to ďalej pred samotným výrokom rozhodnutia o 
prerušení konania uvádza, že nakoľko boli v priebehu konania vznesené občianskoprávne 
námietky účastníkov konania vyplývajúce z iných práv k pozemkom, stavebný úrad postupoval 
v súlade s ust. § 137 zákona č. 50/1976 Zb. a podľa ust. § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. a 
rozhodol, že konanie vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení vyššie uvedenej stavby pre 
navrhovateľa Winters, s.r.o„ Mariánska č. 7, 811 08 Bratislava prerušuje do doby predloženia 
dôkazu, že na súde, prípadne inom príslušnom orgáne bol podaný návrh na rozhodnutie v 
spornej veci, najneskôr však do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Po predložení 
dôkazu o podaní návrhu na rozhodnutie v spornej veci, bude konanie naďalej prerušené až do 
doby predloženia právoplatného rozhodnutia príslušného súdu vo veci. V prípade 
nepredloženia dôkazu o podaní· návrhu- na rozhodnutie v spornej veci na príslušnom súde v 
stanovenej lehote do 60 dní, stavebný úrad rozhodne o námietke sám a vydá rozhodnutie vo 
veci. 

V odôvodnení Rozhodnutia o prerušení konania sa uvádza, že nakoľko boli v priebehu 
konania vznesené občianskoprávne námietky účastníkov vyplývajúce z iných práv k 
pozemkom, stavebný úrad postupoval v zmysle ust.§ 137 zákona č. 50/1976 Zb. 

Z predloženého administratívneho spisu vyplýva, že Rozhodnutie o prerušení konania 
bolo účastníkom doručované verejnou vyhláškou, pričom bolo na úradnej tabuli stavebného 
úradu vyvesené dňa 10.06.2016 a zvesené dňa 29.06.2015. Keďže doručenie verejnou 
vyhláškou sa uskutoční vyvesením rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, 
pričom posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia, Rozhodnutie o prerušení konania sa 
považovalo za doručené dňa 25.06.2015. Vzhľadom na to, že proti uvedenému Rozhodnutiu o 
prerušení konania sa nebolo možné odvolať, týmto dňom zároveň nadobudlo právoplatnosť. 

Z predloženého administratívneho spisu ďalej vyplýva, že účastníci konania, ktorí 
vzniesli vyššie uvedenú námietku posledný deň lehoty vyplývajúcej z Rozhodnutia o prerušení 
konania, t.j . dňa 24.08.2015, doručili stavebnému úradu kópiu žaloby podanej na Okresný súd 
Bratislava I dňa 24.08.2015; vec je vedená na menovanom súde pod sp. zn. 15C/l 99/2015. 

Z predloženej kópie žaloby vyplýva, že žalobcovia sa voči spoločnosti Winters, s.r.o. 
ako žalovanému v 1. rade a MUDr. Robertovi Mardiakovi ako žalovanému v 2. rade domáhajú 
určenia, že obsahom vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech pozemkov s 
parcelným číslom 8270/3, 4, 5, katastrálne územie Staré Mesto cez o.i. aj pozemky s 
parcelným číslom 8270/1 a 8270/2 nie je právo prechodu a prejazdu k šiestim garážovým 
parkovacím miestam na pozemkoch parcelné číslo 8270/3,4,5 podľa projektovej dokumentácie 
vypracovanej Ing. arch. Pavlom Bôrikom v septembri 2014 a doplnenej v marci 2015. 

S poukazom na vyššie uvedený skutkový a právny stav mám za to, že stavebný úrad sa 
pri vydávaní Rozhodnutia o prerušení konania dôsledne neriadil vyššie citovanou právnou 
úpravou, a to z nasledovných dôvodov: 

V prvom rade považujem za potrebné uviesť, že v prípade rozhodnutia o umiestnení 
stavby ide o rozhodnutie, ktorým sa stavba priamo nerealizuje, ale k jej realizácii môže dôjsť až 
na základe právoplatného stavebného povolenia, ktoré vydáva stavebný úrad v samostatnom 
stavebnom konaní. Rozhodnutím o umiestnení stavby sa vytvára právny základ pre rozhodnutie 
o realizácii stavby, ku ktorej môže ale ani nemusí v budúcnosti dôjsť. Rozhodnutím o 
umiestnení stavby môže byt' priamo dotknutý len ten, koho právne postavenie môže byť po 
vydaní rozhodnutia iné, ako pred rozhodnutím. Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje 
stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, 
určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. 
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Na základe rozhodnutia o umiestnení sa teda „len" urcuJe stavebný pozemok 
a umiestňuje sa na ifom stavba. S poukazom na tento charakter územného rozhodnutia zákon č. 
50/ 1976 Zb. v ust. § 38 pre účely vydania územného rozhodnutia vyžaduje od navrhovateľa, 

ktorý nie je vlastníkom pozemku, na ktorom má byť stavba umiestnená, resp. nemá k tomuto 
pozemku iné právo „len" súhlas vlastníka pozemku. To znamená, že v územnom konaní 
navrhovateľ nemusí k pozemku preukazovať vlastnícke a ani iné obdobné právo v zmysle ust. § 
139 ods. 1 zákona č. 5011976 Zb., ale postačuje „len" súhlas vlastník pozemku. Pozemkom sa 
na účely cit. ust. § 38 zákona č . 5011795 Zb. samozrejme rozumie ten pozemok, na ktorom má 
byť stavba umiestnená. V posudzovanom prípade navrhovateľ takýto súhlas mal. 

Zákon č. 50/1976 Zb. v ust. § 47 stanovuje všeobecné technické požiadavky na 
navrhovanie stavieb, pričom z písm. b) cit. ust. vyplýva, že stavby sa musia navrhovať tak, aby 
boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími 
podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby stavba bola 
prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie. Z ďalších ustanovení 
zákona č. 5011976 Zb. však už výslovne nevyplýva, že už v čase územného, resp. stavebného 
konania musí byť k stavbe zabezpečený prístup. Z právnej teórie, ale aj aplikačnej praxe 
vyplýva, že stavba nemusí mať prístupovú cestu k pozemku, na ktorom má byt' postavená, už 
v čase územného, či stavebného konania. Právna teória systematickým výkladom cit. ust. § 47 
zákona č. 50/1976 Zb. v spojení s ust. § 135 cit. zákona, ktorý upravuje opatrenia na susednom 
pozemku alebo stavbe dospela k záveru, že podmienkou vydania územného rozhodnutia a ani 
stavebného povolenia nie je, aby k pozemku, na ktorom má byť stavba postavená, viedla 
prístupová cesta. Z ust. § 81 b písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. vyplýva, že kolaudačné 
rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného 
prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak nie je zaistený bezpečný 
prístup a príchod k stavbám. Naviac aj z ust. § 7 ods. 4 vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky 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 
vyplýva, že prístupové cesty k stavbe musia byt' zhotovené do začatia užívania stavby. 
Podmienkou pre vydanie stavebného povolenia stavby je v súvislosti s príjazdom na stavebný 
pozemok iba tá skutočnosť, že stavenisko, ktoré v zmysle ust. § 43i zákona č. 50/1976 Zb. 
predstavuje priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných 
prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení 
potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný 
pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti, musí mať zriadený vjazd 
a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, 
na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
ochrany, ktorý sa musí čisti. Prístup k stavbe ako takej sa skúma až pri vydávaní kolaudačného 
rozhodnutia. 

Zhrnúc vyššie uvedené, podmienky pre vydanie územného rozhodnutia nie je 
zabezpečenie prístupu k stavbe, ktorá je v predmetnom konaní umiestňovaná na stavebnom 
pozemku. 

V nadväznosti na cit. ust. uvádzam, že v správnom konaní platí zásada, že správny 
orgán, ktorý vydáva rozhodnutie vo veci, je oprávnený pre svoju potrebu riešiť i otázky, ktoré 
patria do pôsobnosti iných orgánov (t.j. iného správneho orgánu alebo súdu), ak to zákon 
nezakazuje. 

Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov platí zásada, že správny orgán, ktorý koná vo 
veci, je nielen oprávnený, ale aj povinný sa zaoberať predbežnými otázkami, ak sa v konaní 
vyskytnú. 
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Zákon č. 7111967 Zb. pojem ,,predbežná otázka" nevymedzuje. Podľa právnej teórie je 
však predbežnou (tzv. prejudiciálnou) otázkou potrebné rozumieť takú otázku, zodpovedanie 
ktorej podmieňuje rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom správneho konania. Súčasne je to 
taká otázka, ktorej rozhodnutie nepatrí do kompetencie správneho orgánu, ktorý vo veci 
rozhoduje. Odpoveď na ňu teda môže byť predmetom iného samostatného konania. 

S poukazom na vyššie uvedené mám za to, že pokiaľ podmienkou pre vydanie územného 
rozhodnutia nie je zabezpečenie prístupu k stavbe, potom spor ohľadom rozsahu zriadeného 
vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu v prospech pozemku, na ktorom 
má byť stavba umiestnená, nie je ani nemôže byť vo vzťahu k územnému rozhodnutiu 
predbežnou otázkou, keďže jej zodpovedanie nepodmiei1uje vydanie územného rozhodnutia. 
Samozrejme, že stavebný úrad nemôže takúto námietku účastníkov odignorovať, ale musí sa 
s ňou vysporiadať, avšak v súlade so zákonom, napr. stanovením podmienok pre ďalšie stupne 
konania pred stavebným úradom. 

Naviac z Rozhodnutia o prerušení konania v rozpore s cit. ust. § 47 ods. 3 zákona č. 
71/1967 Zb. vôbec nevyplýva, na základe akého ustanovenia a akými myšlienkovými postupmi 
dospel stavebný úrad k záveru, že v prípade územného konania je námietka účastníkov konania 
ohľadom rozsahu vecného bremena predbežnou otázkou. V tejto časti úplne absentuje 
relevantné právne odôvodnenie. S poukazom na to som názoru, že Rozhodnutie o prerušení 
konania je postihnuté aj vadou spočívajúcou v jeho nepreskúmateľnosti a nezrozumiteľnosti 
pre nedostatok dôvodov. 

Tiež mám za to, že stavebný úrad nepostupoval v súlade s ust. § 32 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. a vo veci nezistil presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si neobstaral 
potrebné podklady pre rozhodnutie, pričom nebol viazaný len návrhmi účastníkov konania. 
Vecné bremeno, ktorým sú susedné pozemky s parcelným číslom 8270/1 a 8720/2 zaťažené v 
prospech vlastníkov o.i . aj stavebných pozemkov s parcelným číslom 8270/3, 4, 5 právom 
prechodu a prejazdu, je zapísané v katastri nehnuteľností. Pokiaľ účastníci konania namietali, 
že výkon vecného bremena ide nad dohodnutý rozsah, toto svoje tvrdenie by mali aj preukázať, 
a o to viac, ak vecné bremeno nie je zriadené v prospech stavby existujúcich troch garáží, ale 
v prospech pozemkov, na ktorých tieto garáže stoja. V predloženom administratívnom spise sa 
však nenachádza zmluva, ktorou bolo predmetné vecné bremeno zriadené a v ktorej mohol byť 
dojednaný aj rozsah výkonu zriaďovaného vecného bremena. 

V súvislosti predloženou kópiou podanej žaloby považujem za potrebné vzhľadom na 
v nej uvedený petit poukázať na to, že negatívne určenie obsahu zriadeného vecného bremena 
neznamená určenie jeho obsahu (t.j .. napr. či obsahom vecného bremena práva prechodu a 
prejazdu je právo prechodu a prejazdu k šiestim garážovým parkovacím miestam podľa inej 
projektovej dokumentácie, ako tej, ktorú žalobca uvádza v petite, ale či obsahom tohto práva je 
právo prechodu a prejazdu napr. 4 alebo 7 garážam), a teda na takomto požadovanom určení 
nemôže existovať ani naliehavý právny záujem žalobcu, existencia ktorého je základným 
predpokladom úspešnosti žaloby o určenie. 

S poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia 
považujem podanie protestu prokurátora proti Rozhodnutiu o prerušení konania za plne 
dôvodné. 

JUDr. Karolína Staroňová 
prokurátorka 


