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OKRESNÝ ÚRAD BRA TISLA V A 
odbor výstavby a bytovej politiky 

Tomášikova ul.č. 46, 832 05 Bratislava 3 

Č. OU-BA-OVBP2-2018/72577 /MES Bratislava dňa 14.09.2018 

ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa zákona č. 180/2013 
Z.z. o organizáci i miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 
345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 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, ako aj podľa ustanovenia § 118 
stavebného zákona a ustanovenia § 58 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodujúc o odvolaní BPS PARK a.s. zo dňa 
O 1.06.2018 so sídlom Cintorínska ul. 2, 81 1 02 Bratislava proti rozhodnutiu Mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto č. 5574/21259/2018/STA/Bah-G/21 zo dňa 11.05.2018 podľa 
ustanovenia § 59 ods. 2 a ustanovení § 46 a 47 správneho poriadku, ako aj príslušných 
ustanovení stavebného zákona 

zamieta 

odvolanie menovaného účastníka konania a odvolaním napadnuté rozhodnutie príslušného 
stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 5574/21259/2018/ST A/Bah
G/21 zo dňa 11.05.20 18 

potvrdzuje. 

Odôvodnenie 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad napadnutým Rozhodnutím 
č. 5574/2 1259/2018/STA/Bah-G/2 1 zo dňa 11.05.2018 (ďalej len „rozhodnutie") podľa § 66 
stavebného zákona v nadväznosti na § 1 O vyhlášky č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona povolila líniovú stavbu „Rekonštrukcia 
plynovodov Bratislava, Staré Mesto, 2. SC, Ú000099" (ďalej len „stavba"), na uliciach: 
Nám.slobody , Spojná (vetva „A") (na pozemkoch reg."C" KN par. č. 7719, 7762, 21722, 
2 1725/1 , 7721/2, 7760/3, 7770/2, 7776/2 - reg. „E" KN par. č. 21722), Svoradova (vetva 
„B") (na pozemkoch reg. „C'' KN par. č. 685, 686, 690, 21 446/ 1, 3250/54, 681/1, 687/1, 
688/1 - reg. „E" KN par. č. 21446 ), Partizánska (vetva „C") ( na pozemkoch reg. „C" KN 
par. č. 2 1490, 21491/I - reg. „E" KN par. č . 2 1490, 2 149 1), Rybné nám., most SNP (vetva 



„D") (na pozemkoch reg. „C'·KN par. č . 2 l425, 21438/2, 23097/ 1, 535/8 - reg. „E„ KN par. 
č. 505, 506, 516, 517, 5 19, 520, 21425, 500/200), Židovská (vetva „E") (na pozemkoch reg . 
„C'· KN par. č. 21438/2, 885113, 885/5), Beblavého (vetva „F") ( na pozemkoch reg. „C'· 
KN par. č . 2 1435, 21436, 597/4, 62811 - reg .. ,E·' KN par. č . 21435), Klariská, Na vŕšku, 
Kapitulská (vetva „G") (na pozemkoch reg. „C'· KN par. č . 21416, 2 141 7, 21418, 2 1419, 
21420, 21415/3, 433/7 ), Ventúrska (vetva „H") (na pozemkoch reg. „C'· KN par. č. 2 1390, 
2 13 91, 213 92 - reg. „E" KN par. č. 213 9111 ), Paulínyho ( vetva „CH") (na pozemkoch reg. 
„C" KN par. č. 21374/2, 21375/ l , 21375/4, 21375/6, 21377/1 1), Rázusovo nábr., Riečna 
(vetva „J") (na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21371/l , 21372/7, 21 372/8-reg. „E" KN 
par. č . 2 l 3 72/2, 250/2, 251 /3 ), nám. Ľ. Štúra (vetva „K") (na pozemku reg. „C'· KN par. č. 
245/2), Jesenského (vetva „L") (na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 139/1, 2138311, 21383/3, 
21383/4, 21383/5), Kúpeľná (vetva „M") (na pozemkoch reg. „C'' KN par. č. 21359, 154/5, 
154/6, 154/7, 21360/1 - reg. „E" KN par. č. 21359, 21360, 154/7), Rybárska brána, Hlavné 
nám. (vetva „N") (na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21389, 21393, 21401), Františkánska 
ulica ( vetva „O 1 ") (na pozemkoch reg. „C" KN 21396, 21409), Zámočnícka (vetva „02" ) 
(na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21396, 21410, 21413), Uršulínska (vetva „P") (na 
pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21335/1, 21405/1, 21405/6), nám. SNP, Poštová (vetva 
„R") (na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 8442, 21335/1, 21335/11 , 21752/3, 21753/2, 
2 1753/3) aŽižkova (vetva „S") (na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 166911, 1669/13, 
1669/14, 1669/2, 1697/4, 21462/4, 21462/5, 21462/6 - reg. „E" KN par. č. 169711, 22344/ 1) 
v k. ú. Staré Mesto pre stavebníka SPP-distribúcia, a.s„ Mlynské Nivy 44/b, 821 11 
Bratislava. 

Proti uvedenému rozhodnutiu v zákonom stanovenej lehote podala spoločnosť BPS 
PARK a.s. so sídlom Cintorínska ul. 2, 811 02 Bratislava odvo1anie listom zo dňa O 1.06.2018, 
kton! bolo doručené na stavebný úrad dňa 05.06.2018 (ďalej len „odvolanie"). Odvolateľ 
svoje odvolanie zdôvodňuje tým, že od Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto má dlhodobo 
prenajaté časti komunikácií podľa Nájomnej zmluvy č. 72/05 (časti komunikácií v odvolaní 
nie sú konkrétne označené) s tým, že voči samotnej líniovej stavbe spoločnosť nemá v zásade 
námietky. Zastáva však názor, že v rámci stavebného konania je potrebné, aby boli vyriešené 
aj j ej kompenzačné nároky za obmedzenie podnikateľskej činnosti v rámci realizácie 
predmetnej stavby, z dôvodu ktorého žiada, aby bolo napadnuté rozhodnutie zrušené a vrátené 
stavebnému úradu na nové prejednanie a rozhodnutie. 

Stavebný úrad v zmysle § 56 správneho poriadku upovedomil ostatných účastníkov 
konania o obsahu odvolania listom zn. 5574/26485/2018/STA/Bah zo dňa 11.06.2018 
doručeným formo u verejnej vyhlášky a vyzval ich, aby sa k nemu v určenom termíne 
vyjadrili. 

Stavebník SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 821 11 Bratislava sa k odvolaniu 
vyjadril listom zo dňa 19.06.20 18 doručeným na stavebný úrad dňa 20.06.2018, ktorého 
podstata spočíva v poukaze na § 11 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého v priebehu stavebného konania, resp. pred vydaním 
stavebného povolenia nie je možná kompenzácia prípadných, v budúcnosti sa vyskytnuvších 
škôd alebo obmedzení. 

Podľa ustanovenia § 59 ods. 1 a 2 správneho poriadku - (1) Odvolací orgán preskúma 
napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu: ak je Io nevyhnutné, doteraHie konanie doplní, 
prípadne zistené vady odstráni. (2) Ak sú pre Io dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení 
alebo zruší. inak odvolanie zamietne a rozhodmttie potvrdí. 
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Podľa ustanovenia § 59 ods. 1 stavebného zákona - (1) Účastníkmi stavebného 
konania sú: a) stavebník. b) osoby, ktoré mqjú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a 
stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb. ak ich vlastnícke alebo iné práva k 
týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. c) ďalšie osoby, 
ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,'!l d) stavebný dozor alebo 
kva/(fi.kovaná osoba, e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. 

Podľa ustanovenia § 140 stavebného zákona - vzťah k správnemu poriadku- ak nie je 
výslo vne ustanovené inak, vzťahuiú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o 
správnom konaní. 

Podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení skorších predpisov - ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu 
práv držiteľa povolenia alebo nim poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu 
škody. Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je 
vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na 
primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa 
neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú jednorazovú 
náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia 
alebo nim poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dFla, keď sa o tom vlastník dozvedel, 
najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak 
právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeran~j 
jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o 
výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacu v udo dňa uplatnenia si nároku u 
držiteľa povolenia. 

Ku skutkovým a právnym okolnostiam danej veci, ako aj k námietkam 
odvolateľa, Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky uvádza 
a konštatuje nasledovné: 

Stavebník dňa 12.02.20 l 8 podal ž iadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú 
stavbu, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 

8522/43223/20 17/ST A/Bah-UR zo dií.a 06.10.2017. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné 
konanie. Následne stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania listom č. 

5574/86112018/STA/Bah zo dií.a 19.02.20 18 všetkým známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom, ktorý bo l doručený formou verejnej vyhlášky s tým, že dotknutým 
orgánom bolo oznámenie doručené doporučene a ktoré bolo zaslané na vedomie SPP -
distribúcia a.s„ odd. projekcie Bratislava na Mlynských nivách 44/b v Bratislave. Stavebný 
úrad v oznámení nariadil , že prerokovanie líniovej stavby na ústnom poj ednávaní sa 
uskutoční dií.a 22.03.20 18 o 9,00 hodine v zasadacej miestnosti stavebného úradu z dôvodu 
ve ľkého počtu účastníkov konania. V zápisnici zo dňa 22.03.2018 prítomní na predmetnom 
konaní len zdôraznili svoje predchádzajúce stanoviská, zástupca SITEL-u s.r.o. žiadal, aby 
stavebník pri začatí prác informoval o harmonograme prác. Odvo lací orgán konštatuje, že vo 
výroku napadnutého rozhodnutia okrem záväzných podmienok na uskutočňovani e stavby sú 
podrobne uvedené podmienky a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré stavebný úrad 
zosúladil , zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí 
technického vybavenia. 

3 



V priebehu stavebného konania pripomienky alebo námietky účastníkov konania 
neboli vznesené. 

Po vydaní rozhodnutia sa proti nemu odvolala spoločnosť BPS PARK a.s., ktorá má 
dlhodobo prenajaté časti komunikácií od Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na základe 
uzavretej Nájomnej zmluvy č. 72/05, ktorej je zverený majetok Hlavného mesta SR 
Bratislavy. Odvolateľ žiada a namieta, že pred vydaním stavebného povolenia neboli 
vyriešené kompenzačné nároky za obmedzenie jeho podnikateľskej činnosti , z dôvodu 
ktorého žiada, aby napadnuté rozhodnutie bolo zrušené a vrátené stavebnému úradu na nové 
prejednanie a rozhodnutie. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby bytovej politiky sa nestotožňuje s dôvodmi a 
nárokmi odvolateľa týkajúcich sa vyriešenia jeho kompenzačných nárokov pred vydaním 
stavebného povolenia. Vo všeobecnosti je táto problematika aktuálna i u iných líniových 
stavieb (napr. realizácia - kladenie optických káblov), ktorej riešenie sa odvíja od príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka a v danom prípade podľa § 11 ods. 5 zákona č. 251/2012 
Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov. Kompenzačné nároky odvolateľa z pozície 
nájomcu sú predmetom obchodných vzťahov (vlastník nehnuteľnosti - správca zverenej 
nehnuteľnosti - nájomca), ktoré stavebný zákon nerieši, pretože kompenzačné nároky môže 
mať len vlastník nehnuteľnosti. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky po preskúmaní 
napadnutého rozhodnutia podľa predloženého spisového materiálu dospel k záveru, nie je 
dôvod na zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia a preto rozhodol tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Poučenie 

Toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu ďalej 
odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom (podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. 
Správneho súdneho poriadku). 
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· Mgr. Tomáš Mateička 

vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 
Okresného úradu Bratislava 



Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania -

tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle§ 61 ods. 4 stavebného zákona 
v nadväznosti na § 26 ods.2 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 
v znení neskorších predpisov. 

§ 61 ods.4 stavebného zákona - pri líniových stavbách alebo v odôvodnených 
prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania 
stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 
najmenej 15 dni pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa 
nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. §-u 61 stavebného 
zákona. 

§ 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku - doručenie verejnou vyhlá.~kou použije správny 
orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ;ch pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to 
ustanovuje osobitný zákon. Doručenie verejnou vyhlá.~kou sa vykoná tak, že sa písomnosť 
vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, 
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na 
mieste, ktorého sa konanie týka. 

- SPP - d istribúcia, a.s. , odd. projekcie Bratislava, Ing. Valová, Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratis lava, 

- SPP - distribúcia, a.s. , odd. projekcie Bratislava, Ing. Mikulášová, Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Brat is lava - zastúpen ie, 

- vlastn íkom pozemkov: reg."C" KN par. č. 77 19, 7762, 2 1722, 2 1725/1, 772 1/2, 7760/3, 
7770/2, 7776/2 - reg. „E" KN par. č. 21722 ( miestne komun ikácie II . triedy Nám.slobody, 
Spojná), reg. „C" KN par. č. 685, 686, 690, 2 1446/l, 3250/54, 68 1/1, 687/ 1, 688/ 1 - reg. „E" 
KN par. č. 2 1446 (miestna komun ikácia III. triedy Svoradova), reg. „C'' KN par. č. 2 1490, 
2 149 1/l - reg. „E" KN par. č. 2 1490, 2 1491( miestna komunikácia III. triedy Partizánska), 
reg. „C" KN par. č. 21425 , 2 1438/2, 23097/1, 535/8 - reg. „E" KN par. č. 505, 506, 5 16, 517, 
5 19, 520, 2 1425, 500/200 ( miestna komun ikácia II I. triedy Rybné nám.,), reg. „C" KN par. č. 
21438/2, 885/1 3, 885/5( miestna komuni kácia III. triedy Židovská), reg. „C'' KN par. č. 2 1435, 
2 1436, 597/4, 628/ 1 - reg. „E" KN par. č . 2 1435 ( miestna komunikácia II I. triedy Beblavého), 
reg. „C" KN par. č. 2 1416, 2 14 17, 2 1418 , 21419, 2 1420, 2 1415/3, 433/7 ( miestne komuni kác ie 
III. triedy Klariská, Na vŕšku, Kapitulská), reg. „C" KN par. č . 21390, 21 391 , 2 1392 - reg. 
„ E" KN par. č. 2 1391 / 1 ( mi estna komunikác ia III . triedy Ventúrska), reg. „C" KN par. č. 
2 1374/2, 2 1375/ 1, 2 13 75/4, 21375/6, 2 1377/ 11 ( miestna komunikácia III . triedy Paulínyho ), 
reg. „C" KN par. č. 2 137 1/ 1, 2 1372/7, 2 1372/8 - reg. „E" KN par. č. 21372/2, 250/2, 25 1/3 ( 
miestna komunikácia l. triedy Rázusovo nábr. a miestna komunikácia llT . triedy Riečna), reg. 
„C" KN par. č . 245/2 ( miestna komu nikácia 1. triedy nám. Ľ. Štúra ), reg. „C" KN par. č. 
139/ 1, 2 1383/1 , 2 1383/3 , 21383/4, 21383/5( miestna komun ikác ia II. triedy Jesenského), reg. 
„C" KN par. č. 2 1359, 154/5 , 154/6, 154/7, 2 1360/ 1 - reg. „E" KN par. č. 2 1359, 2 1360, 154/7 ( 
miestna komunikácia III. tr iedy Kúpeľná), reg. „C" KN par. č. 2 1389, 21393, 21401 (miestna 
komun ikácia III . triedy Rybárska brána a miestna komunikácia II. triedy Hlavné nám.), reg. 
„C'' KN 21396, 21409 ( miestna komunikácia III. triedy Františkánska ulica), reg. „C" KN 
par. č. 2 1396, 2 14 1 O, 214 13( miestna komunikácia III . tr iedy Zámočnícka) , reg. „C'' KN par. č. 
2 1335/1, 2 1405/1 , 21405/6 (m iestna komun ikácia II . triedy Uršulínska), reg. „C" KN par. č. 
8442, 2 1335/ 1, 2 1335/1 1, 2 1752/3, 2 1753/2, 2 1753/3 (miestna komuni kác ia II. triedy nám. 
SNP a miestna komunikácia III . triedy Poštová), reg. „C" KN par. č. 1669/ 1, 1669/ 13, 1669/14, 
1669/2, 1697 /4, 2 1462/4, 2 1462/5, 2 1462/6 - reg. „E" KN par. č. 1697/ 1, 22344/ 1 
(m iestna komun ikác ia III. tr iedy Žižkova) v k. ú. Staré Mesto v Bratis lave, 

- vlastníkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných 
stavieb pozdÍž vyššie uvedených parciel v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto: na 
uliciach: Nám.slobody , Spojná, Svoradova, Partizánska, Rybné nám., most SNP, 
Židovská, Beblavého, Klariská, Na vŕšku, Kapitulská, Ventúrska, Paulínyho, 
Rázusovo nábr., Riečna, nám. Ľ. Štúra, Jesenského , Kúpeľná , Rybárska brána, 

·' 
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Hlavné nám., Františkánska ulica, Zámočnícka, Uršulínska, nám. SNP, Poštová 
a Žižkova ulica v Bratislave, 

Dántm vyvesenia: Dátum zvesenía: 

Na vedomie: 

l. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 821 11 Bratislava 
2. BPS PARK a.s. , Cintorínska ul. 2, 81 l 08 Bratislava 

3. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 81 4 21 Bratislava so 
žiadosťou o zverejnenie tohto dokumentu 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 

19. 09. l0'8 
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