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ROZHODNUTIE 

Bratislava, 17. 09. 2018 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán podľa 

ustanovenia § 4 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 znení zákona č. 345/20 12 Z. z. o niektorých 
opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. 
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa ustanovenia § 
118 stavebného zákona a ustanovenia § 58 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov, rozhodujúc o odvolaní Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na 
Červený most 6, 814 06 Bratislava a JUDr. Miroslavy Pinkovej, Kysucká 5, 811 04 Bratislava, proti 
rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ako vecne a miestne príslušného stavebného úradu 
v zmysle§ 117 stavebného zákona, č.123/2018a 796/2017a6421/2016UKSPIPOBA-13 zo dňa 07.03.2018, 
podľa ustanovenia§ 59 ods. 3 ako aj podľa ustanovení§ 46 a§ 47 správneho poriadku, ako aj príslušných 
ustanovení stavebného zákona 

ruší 

odvolan iami účastníkov konania : Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 
814 06 Bratislava a JUDr. Miroslavy Pinkovej, Kysucká 5, 81 1 04 Bratislava napadnuté rozhodnutie 
príslušného stavebného úradu, Mestskej časti Bratislava Nové Mesto č . 123/2018a 
796/2017a6421/2016UKSP/POBA-13 zo dňa 07.03.2018 a vec vracia správnemu orgánu na nové 
prejednanie a rozhodnutie. 

Odôvodnenie 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako určený príslušný stavebný úrad, napadnutým rozhodnutím č . 

123/2018a 796/201 7a6421/2016UKSPIPOBA-13 zo dňa 07.03.2018, podľa§ 35 a podľa, § 39a stavebného 
zákona a § 46 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok") vydala územné rozhodnutie o umiestnení stavby : „Zariadenie sociálnych služieb", na 
pozemkoch pare. č. 5780/1, 5780/2, 5183/2, 5183/4, 5183/5 a 5183/6 v katastrálnom území Staré Mesto, 
navrhovateľovi: Mestská časť Bratislava -Staré Mesto, IČO: 00603147, so sídlom Vajanského nábrežie 
3, 814 2 1 Bratislava. 

Proti uvedenému rozhodnutiu v zákonnej lehote podal dňa 16.04.2018 účastník konania Pamiatkový 
úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava podanie označené ako: „Námietka 
a upozornenie voči územnému rozhodnutiu", podľa obsahu ktorého ho bolo potrebné považovať za 
odvolanie, v ktorom odvolateľ uvádza : 
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„Dňa 21.03.2018 prevzala podateľňa Pamiatkového úradu SR územné rozhodnutie č. 123/2018a 
796/201 7a6421/2016UKSP/POBA-13 zo dňa 07.03.2018. Pamiatkový úrad SR vznáša proti tomuto 
územnému rozhodnutiu, a to v časti projektovej dokumentácie „ Celková situácia stavby " a v rozsahu, ktorý 
sme na nej vyznačili farebne, námietku založenú na skutočnosti, že pred vydaním územného rozhodnutia, ešte 
v priebehu územného konania, a teda v dostatočnom časovom predstihu, nebola zohľadnená okolnost'. že 
Pamiatkový úrad SR koná vo ved bezodplatnej zámeny pozemkov s majetkovým oddelením navrhovateľa, 
ktorým je Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, čo dokladáme dole vymenovanými prílohami. 

Z uvedeného dôvodu dôrazne upozorňujeme, že vec bezodplatnej zámeny pozemkov je otvorená, lebo do 
dátumu na tomto liste nebolo Pamiatkovému úradu SR doručené záväzné stanovisko ani rozhodnutie 
navrhovateľa. 

Žiadame Vás, ako osobu zodpovednú a príslušnú vo veci konať v mene navrhovateľa, aby bol ďalší postup 
konzultovaný a koordinovaný s majetkovým oddelením navrhovateľa dovtedy, kým bude k bezodplatnej 
zámene pozemkov vydané záväzné stanovisko alebo rozhodnutie. 

Žiadame Vás, aby bola Pamiatkovému úradu SR, na adresu uvedenú v päte tohto listu, doručená každá 
písomnost: ktorá bude v prípade, že bude začatý proces stavebného konania, vyvesená na úradnej tabuli, 
a aby bo Pamiatkový úrad pozývaný ako účastník stavebného konania na všetky stretnutia, na ktoré budú 
pozývaní ostatní dotknutí účastníci. " 

Proti uvedenému rozhodnutiu v zákonnej lehote taktiež podala dňa 18.04.2018 odvolanie účastníčka 
konania JUDr. Miroslava Pinková bytom Kysucká 5, 811 04 Bratislava, v ktorom v podstate uvádza : 

!. Vydané rozhodnutie stavebného úradu nespÍňa náležitosti, ktoré sú na neho kladené správnym 
poriadkom a stavebným zákonom. Odôvodnenie vyhodnotenia námietok je v rozpore so zákonom. Stavebný 
úrad zároveň nezhodnotil súlad s územn;ím lánom a kladne prerokovanou urbanistickou štúdiou - ani ju len 
nespomenul. 

II. Stavebný úrad je odborne kompetentný posúdiť a dať odpoveď účastníkovi, keď namieta porušenie 
vykonávacej vyhlášky v zmysle bodov 1. a 2. našich námietok. Uviedli sme konkrétne ustanovenia, ktoré sme 
považovali za porušené a nedostali sme vysvetlenie alebo dôkaz že porušené neboli. 

III. Za všetky vyberáme : návrh neobsahoval ani doteraz neobsahuje zoznam všetkých známych 
účastníkov konania, čo potvrdzuje len to, že účastníkmi sú všetci vlastníci dvoch susedných bytových domov, 
s kt01ými sa koná. Návrh taktiež neobsahoval ani neobsahuje parcelné čísla susedných pozemkov 
a susedných stavieb - my ich v návrhu nevidíme. Súhlasy vlastníkov dotknutých parciel absentujú, čo je 
zároveň ďalším vážnym pochybením stavebného úradu. Údaje o splnení podmienok určených dotknutými 
orgánmi taktiež absentujú. Nevieme ako konkrétnejšie sa dá porušenie § 3 ods. 1 písm. b, c, d, e, f vyhlášky 
45312000 Z.z. popísal'. 

IV Väzby a účinky na okolie zo situácie nevyplývajú (§ 3 ods. 3 písm. a) vyhlášky 45312000 Z.z.), 
vzdialenosti (kóty) od susedných stavieb účastníkov konania nie sú definované, čo je v rozpore s vyhláškou. 
Stavebn;í úrad odôvodnil, že je sťažené vyznačenie vzdialenosti a účinky na okolie považuje za 
zdokumentované prílohami (svetlotechnickou a akustickou štúdiou), neuvedomil si však, že príloha 
k vydanému územnému rozhodnutiu - situácia je záväzná a z nej musia byť zrejmé účinky na okolie, preto 
neobstojí argument, že účinky vyplývajú z príloh návrhu (poznáme mnoho prípadov, kedy toto pochybenie 
malo vážne dôsledky). 

V. Je zaujímavé, že stavebný úrad odmietol námietku doplnenia svetlo-technického posudku s odklazom 
na stanovisko RUVZ a keď sme namietali toto stanovisko a žiadali ho prehodnotiť ( § 140b ods. 5) dôvodil, 
že sme námietku neodôvodnili. 

VI. Trváme na našej námietke č. 7, ktorej vyhodnotenie stavebný úrad obišiel. Žiadame o stanovisko ku 
každému bodu tejto námietky, nakoľko stavebný úrad si dovolil umiestniť stavbu na cudzích pozemkoch bez 
súhlasu vlastníkov týchto pozemkov. Do parciel č. 21673, 2163611, 1978111, (reg. C), p.č. 19781 (reg. E), 
517716, 517712, 517711, 518612 k.ú. Staré Mesto podľa textovej a grafickej časti DUR aj situácie zasahuje 
navrhovaná stavba. Navrhovateľ však súhlasom vlastníkov tých parciel nedisponuje a stavebný úrad napriek 
tomu vydal územné rozhodnutie. Jeden tento pozemok stavebný úrad dokonca priznal (517712 - SO - 12 
prípojka elektro NN) a priznal aj to, že navrhovateľ nepredložil súhlas vlastníkov tohto pozemku (títo to 
dokonca namietali), napriek tomu vydal územné rozhodnutie a tento objekt na tomto pozemku umiestnil -
vid'. situácia a textová časť DUR. Stavebný úrad zásah do vlastníckeho práva odôvodnil tým, že el. skriňa 
BUDE preložená (?) a prípojka NEBUDE(?) prechádzať cez pozemok vlastníkov, ku ktorému navrhovateľ 

2 



nedisponuje súhlasom, pričom podľa situácie a DUR tento objekt je umiestnený a cez predmetný pozemok 
prechádza. Ak zmenil navrhovateľ (nie stavebný úrad) iné riešenie napojenia elektro, ako j e v DUR 
a situácii, malo dôjsť k revízii DUR + situácie na stav, ktorý popisuje stavebný úrad (neboli sme však 
upovedomení), čo sa nestalo a toto odôvodnenie námietky stavebného úradu je bezpredmetné. Ide o hrubý 
zásah do vlastníckych práv dotknutých účastníkov konania. 

VII. Stavebný úrad porušil stavebný zákon (140b ods. 5 SZ), ktorý mu káže prerušiť konanie, ak 
námietky účastníkov konania smerovali proti záväzným stanoviskám dotknutých orgánov (bod 11. našich 
námietok - rozporované 4 stanoviská DO pod písm. a) až d)): Námietky proti týmto stanoviskám samozrejme 
trvajú a žiadame ich prehodnotiť aj podľa § l 40b ods. 6 SZ. Nič to nemení na skutočnosti, že stavebný úrad 
porušil svojim postupom stavebný zákon. Námietka tohto druhu (§ 140b ods. 5) nemôže byť neoprávnená, 
ako ich zamietnutie odôvodnil stavebný úrad, pretože stavebný zákon oprávňuje účastníkov konania 
namietať záväzné stanoviská. Toto oprávnenie podať námietky stavebný zákon neviaže ani na podmienku 
konkrétneho dôvodu, kt01ý však bol v našich námietkach vyjadrený (podanie je povinný posudzovať podľa 
obsahu). Stanoviská sú neaktuálne (§140b ods. 3), v tomto prípade je navyše svetlo-technika najcitlivejším 
zásahom do práv a oprávnených záujmov účastníkov konania. 

VIII. Stavebný úrad pristúpil s k vyhodnocovaniu námietok selektívne. Ak mal konkrétny odkaz na 
postup podľa § l 40b ods. 5, chýbali mu dôvody; na inom mieste námietok kde boli avizované mnohé dôvody, 
zase neposudzoval podanie podľa jeho obsahu, čo v iných prípadoch bežne robí. Konkrétne sme namietali 
a rozparovali záväzné stanovisko Hl. mesta SR Bratislavy. Žiadame teda priamo podľa § 140b ods. 6 SZ 
prehodnotiť predmetné záväzné stanovisko ( MAGS OUJC 43356116-247876 zo dňa 19.04.2016). Dôvody 
sme uviedli v našich námietkach - jedná sa o námietku č. 1 O, ktorou sa stavebný úrad nevysporiadal 
správne. Podmienka Hl. mesta bola navrhnúť riešenie cyklotrasy s upozornením , že projektová 
dokumentácia to nerieši, tzn. je to podmienka na zapracovanie do DUR. V stanovisku nie je deklarované, že 
túto podmienku postačuje riešiť v ďalšom stupni PD. Stavebný úrad tým porušil§ 39a ods. 1 SZ, nakoľko 
túto podmienku bolo nutné vyriešiť ešte v územnom konaní. Pridávame ale ešte ďalšie dôvody rozporu tohto 
stanoviska : v tomto území je kladne prerokovaná urbanistická štúdia, ktorá 5podrobnila reguláciu podľa 
územného plánu, pričom v danom území uvažuje s parkom s čim sa nevysporiadal ani dotknutý orgán vo 
svojom záväznom stanovisku - vyjadrení ktorým prezentuje názor na navrhovanú stavbu a aj stavebný úrad 
to opomenul vo vyhodnotení súladu s UPDIUPP - čo je navyše formálnym nedostatkom odôvodnenia 
vydaného rozhodnutia. Rovnako rozparujeme a podľa § 140b ods. 6 žiadame prehodnotiť aj záväzné 
stanovisko KDI (č. KRPZ-BA-KDJ3-35-057/2014 zo dňa 13.06.2014. nakoľko je nesprávne (nie je ním ani 
viazaný), keďže bolo vydané na základe normy STN, ktorá je neplaná - došlo k zmene tejto normy, na 
základe čoho žiadame prehodnotenie tohto stanoviska. 

IX. Územné rozhodnutie nebolo účastníkom konania doručené v súlade so zákonom, tzn. doručenie 
rozhodnutia je právne neúčinné, pretože nebolo na úradnej tabuli stavebného úradu vyvesené 15 dní 
(vyvesené bolo dňa 20.3, a zvesené bolo 4.4„ pričom malo byť zvesené až 5.4.). V rozhodnutiach odvolacieho 
orgánu, ako aj MDVRR SR je jasný spôsob doručovania verejnou vyhláškou, ktorý v prípadoch nedodržania 
znamenal automatické zrušenie preskúmavaného rozhodnutia. Stavebný úrad sa zároveň rozhodol vydané 
rozhodnutie (ktoré označil za oznámenie) zverejniť aj vo vchodoch bytových domov účastníkov konania, 
čomu vyčlenil osobitný údaj o dni zvesenia a vyvesenia. Toto zverejnenie sa však v našom bytovom dome 
neudialo, preto v spise by malo absentovať potvrdenie tohto zverejnenia. 

X V administratívno-právnom povoľovaní stavebnej činnosti piati jednota medzi návrhom, konaním 
a rozhodnutí. Ak dôjde k zmene návrhu navrhovateľom počas konania, táto zmena musí by prejednaná 
s účastníkmi konania, min. majú byť upovedomení o nových podkladoch pre vydanie rozhodnutia 
s možnosťou sa k nim vyjadriť atd'. Ďalším princípom návrhového konania je, že rozsah návrhu môže meniť 
len navrhovateľ a ak sa týka projekčnej činnosti ako vybranej činnosti vo výstavbe (+zásah do práv 
chránených autorským zákonom) to piati o to viac. S ohľadom na uvedené, stavebný úrad v predmetnom 
prípade porušil viacero zásad súčasne: 

XI. Stavebný úrad sám zmenil rozsah navrhovanej stavby, keď tvrdi, že vypustil (?) stavebný objekt SO 
03 Búracie práce (nakoľko zasahovali na pozemok,) len tým, že v situácii vyškrtol popis tohto stavebného 
objektu v legende, hoci v grafickej časti situácie sa naďalej nachádza, rovnako jlgunlj aj na prvej strane 
rozhodnutia medzi umiestnen;ími stavebnými objektmi. Tento stavebný objekt nezmizol - je súčasťou DUR, 
ktorá bola v tomto rozsahu s účastníkmi konania prerokovaná. Alebo stavebný úrad vyškrtol tento stavebný 
objekt aj z textovej časti projektovej dokumentácie ?? Ak stavebný úrad mienil pomôcť stavebníkovi, mal ho 
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vyzvať na úpravu DUR a situácie, prerokovať ju s účastníkmi a následne o zmenenom návrhu rozhodnúť. 
Navyše, stavebný úrad nie je oprávnený vstupovať do kompetencie autorizovaného architekta týmto 
spôsobom. Stavebný úrad týmto porušil práva účastníkov konania a zásadu návrhového konania. (stavba sa 
podľa rozhodnutia umiestňuje podľa situácie a DUR z 0312014 rev. 2016, účastníci nemajú vedomosť 
o revízii DUR vr. 2018, ktorú si navyše trúfol vykonať stavebný úrad). 

XII. Nesúhlasíme s odôvodnením zamietnutia námietok našich aj ostatných účastníkov konania 
stavebným úradom a žiadame, aby sa nimi odvolací orgán opätovne zaoberal a reagoval na ne. V rámci 
svojho úplného preskúmavacieho oprávnenia v odvolacom konaní narazí odvolací orgán pravdepodobne na 
iné pochybenia prvostupňového správneho orgánu, ktoré nebude môcť prehliadnuť." 

Záverom odvolateľka predkladá odvolaciemu orgánu návrh petitu : 
„Na základe vyššieuvedených skutočností navrhujeme, aby odvolací orgán v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a v súlade s konštantnou a precedentálnou rozhodovacou činnosťou rozhodol podľa § 
59 ods. 3 správneho p01·iadku. 
Ak by odvolací orgán pripustil postup podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku, založil by tým doposiaľ 
nepoznaný prístup k vedeniu konania a podľa stavebného zákona, ku ktorému sa prvostupňový stavebný úrad 
v rozpore so základnými princípmi správneho a stavebného práva prekvapivo odhodlal. 
Uvedené pochybenia sú takého charakteru, ktoré by každému preskúmavaciemu orgánu stačili na 
iniciovanie ex offo, bez toho, aby sa zákonnosti museli domáhať účastníci konania. " 

Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na základe podaných odvolaní listom č. 

123/2018a 796/2017A6421/2016UKSP/POBA-13 zo dňa 10.05.2018 upovedomil podľa § 56 správneho 
poriadku ostatných účastníkov konania o obsahu odvolania a vyzval ich, aby sa k nemu vyjadrili v lehote do 
7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

K obsahu odvolaní sa vyjadril navrhovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, listom doručeným na 
stavebný úrad di1a 22.05.20 18, v ktorom uvádza : 

„ Vzhľadom na skutočnos( že obsahom odvolania p. Miroslavy Pinkovej je namietanie postupu 
príslušného stavebného úradu v územnom konaní, ktoré predchádzalo vydaniu predmetného územného 
rozhodnutia, mestská časť Bratislava - Staré Mesto nepovažuje za potrebné sa k tvrdeniam odvolateľky 
vyjadrovať. 

Pokiaľ ide o námietku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ajeho upozornenie voči územnému 
rozhodnutiu založenú na skutočnosti, že Pamiatkový úrad Slovenskej repubUky koná vo veci bezodplatnej 
zámeny pozemkov s majetkovým oddelením mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, k uvedenej námietke 
uvádzame, že súčasnJí skutkovJí stav je taký, že k navrhovanej zámene pozemkov zatiaľ nedošlo a dotknutá 
časť pozemku, ktorá by sa mohla v budúcnosä riešiť zámennou zmluvou je naďalej vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava - staré Mesto. Výkres, ktorý je súčasťou vydaného 
územného rozhodnutia, označený ako „ Celková situácia stavby", vypracovaný Ing. Rastislavom Hajachom 
z marca 2014 zodpovedá skutočnému stavu evidovanému v katastri nehnuteľnosti, tj. so zachovaním 
súčasných výmer pozemkov, ich označením príslušnými parcelnými číslami a doterajších vlastníckych 
vzťahov. V tomto štádiu, ak k zámene pozemkov zatiaľ nedošlo, nie je možné vypracovať projekt, ktorý by bol 
podkladom na vydanie územného rozhodnutia v rozpore s terajšími údajmi katastra nehnuteľností, nakoľko 
by sa jednalo o neplatný stav, na základe ktorého by príslušný stavebný úrad nebol oprávnený vydať územné 
rozhodnutie. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto súčasne uvádza, že stavba sa pozemku, kt01ý by bol 
predmetom zámeny, sa uvedeného pozemku dotýka iba v minimálnom rozsahu , a to v časti objektu S0-13 -
Osvetlenie areálu a areálových rozvodov NN a objektu SO - 16 - Oplotenie + vstup. 

Záverom mestská časť Bratislava - Staré Mesto podotýka, že na zámenu pozemkov j e nevyhnutný súhlas 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, pričom mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
v minulost; podala na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy opakovane 4 žiadosti o zámenu dotknutých 
pozemkov, a to dňa 19.04.2016 pod č. 267 189, dňa 29.07.2016 pod č. 331 729, dňa 29.09.2016 pod č. 

366580 a dňa 19.04.2018 pod č. 2614369. Predmetné žiadosti Vám vo f otokópii v prílohe zasielame. Do 
dnešného dňa nebola mestskej časti Bratislava - Staré Mesto doručená žiadna odpoveď na uvedené žiadosti, 
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pričom o tejto skutočnosti mestská časť Bratislava - Staré Mesto informovala aj Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky listom zo dňa 20. 04.2018, ktorý Vám v prílohe taktiež vo fotokópii zasielame. 
Aj z dôvodu nečinnosti Hlavného mesta SR Bratislavy ako vlastníka pozemku je otázne, či sa zámena 

pozemkov v budúcnosti zrealizuje, pričom je zrejmé, že riešenie prípadnej zámeny pozemkov nemá na 
vydanie územného rozhodnutia žiaden vplyv, mestská časť Bratislava - Staré Mesto postupovala pri 
vypracúvaní podkladov potrebných pre vydanie územného rozhodnutia v súlade so skutočn;ím právnym 
stavom a územné rozhodnutie k stavbe „Zariadenie sociálnych služieb, ulica K železnej studienke, Bratislava 
„ považuje za vydané v súlade s príslušnými zákonnými predpismi. " 

Stavebný úrad následne dňa 27.07.2018 listom č. 123/2018a 796/2017A6421/2016UKSP/POBA-13 zo 
dňa 20.07.2018 predložil odvolaniami napadnuté rozhodnutie spolu so spisovým materiálom tunajšiemu 
úradu 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. 
Rovnako preskúmal aj postup stavebného úradu v konaní, ktoré predchádzalo vydaniu napadnutého 
rozhodnutia. Porovnal výrokovú časť, odôvodnenie, aj poučen ie 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, všetky v platnom 
znení a dospel k záveru. že je dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia. Prvostupňový správny orgán 
nepostupoval podľa príslušných procesnoprávnych ustanovení. 

Po preskúmaní predloženého spisového materiálu, odvolaniami napadnutého rozhodnutia, ku 
skutkovým a právnym okolnostiam danej veci, odvolací orgán konštatuje nasledovné skutočnosti: 

Dňa 14.04.2014 podala Mestská časť Bratislava - Staré Mesto ako navrhovateľ návrh na vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby „Zariadenie sociálnych služieb ul. K Že leznej studienke", na stavebný úrad 
Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorý bol určený podľa § 11 9 stavebného zákona na vykonanie 
územného konania a vydanie územného rozhodnutia v predmetnej veci. 

Po preskúmaní podania, stavebný úrad rozhodnutím č. ÚKaSP-2014/1 050/HAK-109 zo di1a 23 .05.2014 
vyzval navrhovateľa na doplnenie podania a konanie prerušil do 3 1. 12.2014. Nakoľko ani po doplnení 
podania navrhovateľom dňa 30.05 .2014 a dňa 15.12.20 14 predložené podanie neposkytovalo dostatočný 
podklad pre umiestnenie navrhovanej stavby, stavebný úrad opätovne vyzval navrhovateľa k doplneniu 
podania výzvou č. ÚKaSP-2014/1050/HAK-46 zo dňa 16.03 .20 15 a súčasne podľa § 29 ods . 1 správneho 
poriadku územné konanie prerušil do 31.12.2015, pr ičom upozornil stavebníkov, že pokiaľ nebude podanie 
v určenej lehote doplnené, územné konanie bude podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona zastavené. 

Po doplnení návrhu naposledy dňa 27.06.2016 stavebný úrad listom č. 6421/2016/UKSP/HAVK-ozn zo 
dňa 19.10.2016 podľa§ 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil jednotlivo dotknutým orgánom, jednot livo 
niektorým účastníkom konania a niektorým účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie územného 
konanie a súčasne podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania pretože, pre 
územie, ktorého sa návrh týka j e spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na podklade ktorej je možné 
návrh na územné rozhodnutie posúdiť. 

Stavebný úrad v tomto oznámení upozornil účastníkov konania, dotknuté orgány, že si môžu stanoviská 
a námietky uplatniť najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a že na neskôr 
uplatnené námietky a pripomienky podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona nebude prihl iadať. 

Na podnet účastníčky konania JUDr. Miroslavy Pinkovej zo dňa 09.10.2017, stavebný úrad listom č. 
642 1/2016/ÚKSP/POBA 796/20 17/ÚKSP/POBA zo dňa 29.11.2017 opätovne oznámil začatie územného 
konania rovnakým spôsob všetkým účastníkom konania, a to verejnou vyhláškou. 

Stavebný úrad listom č. 6421/2016, 796/20 17 a 123/2018/ÚKSP/POBA zo dňa 09.01.2018 doposlal 
opätovné oznámenie o začatí územného konania v predmetnej veci opomenutým účastníkom konania, a to 
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vlastníkom časti bytového domu evidovaného na LV č. 7293 so súpisným č íslom 7047, pare. č. 5171/1 k.ú. 
Staré Mesto, vchod Kysucká 7. 

V konaní boli uplatnené námietky niektorých účastníkov konania. 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako určený stavebný úrad, vydala dňa 07.03.2018 odvolaním 

napadnuté rozhodnutie. V rozhodnutí o umiestnení predmetnej stavby stavebný úrad rozhodol o uplatnených 
pripomienkach a námietkach účastníkov konania tak, že im nevyhove l, čo zdôvodnil v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 

Podľa ustanovenia § 140 stavebného zákona, ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na 
konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 

Pod ľa ustanovenia § 3 ods. 1 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 povinnosti. 

Podľa ustanovenia § 32 ods. l správneho poriadku, 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 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 obsahovaťpredpisané náležitosti. 

Podľa ustanovenia § 59 ods. 1 správneho poriadku, odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v 
celom rozsahu; akje to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, pripadne zistené vady odstráni. 

Podľa ustanovenia § 59 ods. 2 správneho poriadku, ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie 
zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

Podľa ustanovenia § 59 ods. 3 správneho poriadku, odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti 
správnemu orgánu. ktorý ho vydal. na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä 
z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správnv orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný. 

Odvolací orgán je oprávnený hodnotiť kvalitu preskúmavaného rozhodnutia nielen z hľadiska jeho 
zákonnosti, ale aj z hľadiska j eho správnosti. V závislosti od výsledku zistení v rámci preskúmania 
konkrétneho napadnutého rozhodnutia, rozhoduj e odvolací orgán v intenciách ustanovení § 59 ods. 2 alebo § 
59 ods. 3 správneho poriadku. 

Odvolací orgán v odvo lacom konaní po preskúmaní pred loženého spisového materiálu v celom rozsahu 
a po posúdení veci reagujúc na odvolania uvádza nasledovné : 

Správne rozhodnutie je najpodstatnejšie a konečné štádium celého rozhodovac ieho procesu, pncom 
vyjadruje úče l a zmysel ce lého správneho konania. Rozhodnutie je zároveň aktom ap likácie práva, ktorým 
sa predpísaným procesným postupom autoritatívne zasahuje do právnej situácie konkrétnych fyzických osôb 
alebo právnických osôb (predovšetkým účastníkov konania). Vzhľadom na dô lež itosť každého rozhodnutia, 
ustanovenie § 46 správneho poriadku stanovuje taxatívne vlastnosti, ktoré každé správne rozhodnutie musí 
bez výnimky obsahovať. Jednou a azda najdôležitejšou z týchto vlastností je atribút zákonnosti . Zákonnosť 
rozhodovania, teda postupu správneho orgánu pred vydaním samotného rozhodnutia vyplýva aj z 
ustanovenia § 3 ods. l správneho poriadku. 

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje a)meno, priezvisko (názov) a adresu 
(sídlo) navrhovateľa, b)predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho 
doterajšieho využitia, c) zoznam všetkých účastníkov územného konania, d) druhy a parcelné čísla pozemkov 
podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, kt01ých sa územné rozhodnutie týka. 

6 



parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb. e) ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku. ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke 
alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastni( .. „ „ 

Podľa ustanovenia § 38 stavebného zákona, 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 vyvlastni( 

Po preskúmaní predloženého spisového materiálu odvo lací orgán dospel k záveru, že príslušný stavebný 
úradu sa v predmetnej veci uvedenými zákonnými ustanoveniami neriadil dostatočne dôsledne. 

Základným predpokladom pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby j e, že má navrhovateľ 
k pozemkom navrhovanou stavbou dotknutých vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného 
zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Stavebný zákon a jeho vykonávacia vyhlášky 
umožňujú v územnom konaní na rozdiel od stavebného konania v prípade, že navrhovateľ nie je vlastníkom 
pozemkov, na ktorých má záujem postaviť stavbu, aby predložil iba súh las vlastníka/ov pozemkov 
navrhovanou stavbou dotknutých. Navrhovateľ v danom prípade predložil súhlas v lastníka pozemkov pare. 
č. 5180/1, 5180/2, 5 183/4, 5183/5 a 5183/6 evidovaných na liste vlastníctva č. 1 O, a to od Hlavného mesta 
SR Bratislava vydaný listom č. MAGS OGC 46642/16 zo dňa 15.06.2016 označeným ako „Zariadenie 
sociálnych služieb, ul. K Železnej studienke, Bratislava" - stanovisko vlastníka pozemkov k územnému 
konaniu, ktorého platnosť bola obmedzená na dobu 1 roka odo dňa jeho vydania. Z toho vyplýva, že 
navrhovateľ v čase vydania napadnutého rozhodnutia nedisponoval súhlasom vlastníka pozemkov, nakoľko 
pôvodne udelený súhlas strati l platnosť dňom 15.06.2017. Absencia tohto neopomenuteľného podkladu má 
za následok nezákonnosť rozhodnutia. Odvolací orgán uvádza, že Mestská časť Bratislava - Staré Mesto je 
síce na základe výpisu z listu vlastníctva č. 1 O správcom týchto pozemkov, avšak jej nie je možné priznať 
postavenie vyplývajúce z ustanovenia § 139 ods. 2 písm. b) stavebného zákona, podľa ktorého sa pod 
pojmom „vlastník" podľa povahy veci rozumie aj správca majetku štátu (zákon č. 278/1993 Z.z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnkov). 

Podľa ustanovenia § 35 ods. 3 stavebného zákona, ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad 
pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území (§ 32), najmä vplyvov na 
životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa. aby v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi 
alebo podkladmi. a upozorni ho, že inak územné konanie zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie 
územného rozhodnutia požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastav( 

Podľa ustanovenia § 35 ods. 1 stavebného zákona, územné konanie sa začína na písomný návrh 
účastníka konania, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží 
dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou osobou (§ 
45 ods. 4) a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb 
a fYzických osôb. ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi. 

Podľa ustanovenia § 34 ods. 2 stavebného zákona, v územnom konaní o umiestnení stavby. o využití 
územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické 
osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám. ako aj k susedným pozemkom 
a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 

K námietke odvolateľky JUDr. Miroslavy Pinkovej , že návrh neobsahuje zoznam účastníkov územného 
konania možno konštatovať, že pôvodný návrh na vydanie územného rozhodnutie tento údaj skutočne 
neobsahoval. Zoznam účastníkov konania spolu s údajmi o parcelných číslach susedných pozemkov 
a susedných stavieb bol navrhovateľom doplnení dňa 15.12.20 14 na základe výzvy stavebného úradu zo dňa 
23.05 .20 14. Po doplnení týchto údajov stavebný úrad v územnom konaní považoval za účastníkov územného 
konania všetky uvedené fyzické a právnické osoby, ktorým toto postavenie vyplýva zo zákona. Návrh na 
vydanie územného rozhodnutia ani po doplnení neobsahoval údaj o všetkých pozemkoch navrhovanou 
stavbou dotknutých. 
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Podľa ustanovenia § 36 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatie územného konania 
dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a nariadi ústne pojednávanie spojené 
s miestnym spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorni účastníkov, že svoje námietky a pripomienky 
môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi 
začatie územného konania do 7 dni odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná. 

Podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona, začatie územného konania o umiestnení liniovej 
stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov 
konania, ako aj konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho 
územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi 
začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú 
známi. 

Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 správneho poriadku, doručenie verejnou vyhláškou použije správny 
orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný 
predpis. 

Podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku, doručenie verejnou vvhláškou sa vykoná tak. že sa 
písomnosť vyvesí po dobu 15 dni 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 dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie 
týka. 

Odvolací orgán zhodne s názorom odvo late ľky musí konštatovať, že správny orgán v prípade, ak 
aplikoval doručovanie písomností verejnou vyhláškou, tak všetky oznámenia o začatí územného konania 
v predmetnej veci, a to listom č. 642 1/2016/l JKSP/HAVK-ozn zo dr'ía 19.10.2016 (vyvesené dr'ía 26. 10.2016 
a zvesené dňa 10. 11.201 6), listom č. 6421/20 16/ÚKSP/POBA 796/20 17/ÚKSP/POBA zo dňa 29. 11.2017 
(vyvesené d1'1a 20.1 2.201 7 azvesené dňa 4.1.201 8) a listom č. 6421/2016, 796/2017 
a 123/201 8/ÚKSP/POBA zo d11a 09.01.201 8 (vyvesené dňa 15.1.201 8 a zvesené d11a 30.1.2018) nesprávne 
sňal z úradnej tabule skôr, teda v posledný deň, kedy malo dôjsť k doručeniu verejnej vyhlášky. Z uvedeného 
nemožno považovať doručen ie týchto písomností súladné so zákonom z dôvodu, že nestali právne účinky ich 
doručenia účastníkom konania. Samotné rozhodnutie č . 123/2018a 796/2017a6421/20 l 6UKSP/POBA- l 3 zo 
dňa 07.03.2018, podľa údaj ov uvedených na 11om, potvrdených zodpovednou osobou bolo už správne 
doručované, nakoľko dňa 20.03.2018 bolo vyvesené a dňa 6.4.201 8 zvesené, pričom za deň doručenia sa 
považuje 4.4.2018. 

Podľa ustanovenia 39a ods. l stavebného zákona, 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. 

Po preskúmaní pred loženého spisového materiálu odvolací orgán dospel k záveru, že príslušný stavebný 
úradu sa v predmetnej veci uvedenými zákonnými ustanoveniami neriadi l dostatočne dôsledne. 

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, k návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa prikladajú 

a) situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslenim predmetu 
územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; .... ... ..... . 

Podľa § 4 ods. 2 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
k územnému rozhodnutiu pripojí stavebný úrad overem) situačný výkres so zakreslením predmetu územného 
rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy alebo mapový podklad vypracovaný podľa§ 3 ods. 3 písm. a). 
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Ďalšou vadou vydaného rozhodnutia bolo, že stavebný úrad povolil stavbu iba na niektorých pozemkoch. 
V rozhodnutí absentuje presné určenie miesta stavby, čím sa stalo rozhodnutie zmätočné a nepreskúmateľné. 
Z grafickej prílohy k rozhodnutiu je zrejmé, tak ako uvádza odvolateľka, že stavba resp. jej časť /niektoré 
objekty stavby/ sa dotýka aj pozemkov, na ktorých stavba podľa textovej časti napadnutého rozhodnutia nie 
je umiestnená. S poukazom na vyššie citované ustanovenie § 38 stavebného zákona, nemožno bez súhlasu 
vlastníka pozemku/ov územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať. Stavebný úrad túto skutočnosť aj 
v svojom rozhodnutí čiastočne pri objekte elektrickej prípojky priznal, avšak sa s ňou nesprávne vysporiadal 
tak, že údajne bude elektrická rozvodná skriňa v rámci stavby premiestnená. K pozemku, na ktorom sa 
nachádza verejná komunikácia ul. K Železnej studienke a na ktorom sú navrhované napojeni a na verejné 
rozvody vody, kanalizácie a plynu sa stavebný úrad nevyjadril, č i aplikoval ustanovenie § 58 ods. 4 
stavebného zákona. V novom prejednaní veci bude stavebný úrad povinný presne a úplne z i stiť skutkový 
stav a právne okolnosti veci a za tým účelom bude povinný si zaobstarať relevantné podklady pre 
rozhodnutie, najmä tie, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k všetkým pozemkom navrhovanou 
stavbou dotknutých, prípadne súhlasy vlastníkov pozemkov. Navrhovate ľ bude povinný presne a úplne 
označiť miesto stavby doplnením svojho návrhu aj o parce lné čísla pozemkov, ktorých sa dotýkajú aj objekty 
inžinierskych sieti. 

Odvolací orgán k ďalšej námietke odvolate ľky uvádza, že predložená príloha ako situačný výkres, ktorý je 
neoddeliteľnou prílohou rozhodnutia o umiestnení stavby bola plne postačujúca a odvolac í orgán 
s poukazom aj na uvedenú citáciu ustanovenia § 3 ods. 3 a § 4 ods. 2 vyh lášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., 
nevidí dôvod ju považovať za nedostatočnú. V novom prejednaní veci na základe požiadavky účastníkov 
konania proj ektant stavby môže vzdialenosť od susedných stavieb bytových domov od hranice stavebného 
pozemku do situácie doplniť. 

K námietke odvolateľky, že vraj došlo k zmene rozsahu dokumentácie pre územné rozhodnutie tým, že 
stavebný úrad vylúčil objekt SO 03 - Búracie práce na situácii , ktorá bola prílohou k územnému rozhodnutiu 
a táto zmena nebola zadokumentovaná v samotnej dokumentáci i a taktiež, že tento objekt bol v územnom 
rozhodnutí uvedený, odvolací orgán má za to, že nepovažuj e túto námietku za rozpor so zákonom. 
Neoddeliteľnou súčasťou stavby „Zariadenie sociálnych služieb" j e aj objekt SO 03 - Búracie práce, ktorý 
možno považovať za prípravné práce, ktoré z hľad i ska stavebnotechnického nemožno síce umiestn iť, ale nie 
je dôvod na jeho vylúčenie z objektovej skladby, nakoľko by jednak skutočne mohlo dôjsť k zásahu do 
autorských práv projektanta. Búracie práce pod liehajú režimu povolenia odstránen ia stavby, ktorý upravuj e 
Oddiel 8 Údržba stavieb a ich odstraňovanie, a to konkrétne § 88 až§ 93 stavebného zákona. 

Podľa ustanovenia § 140b ods. 5 stavebného zákona, „ • • • • • Ak námietky účastníkov konania smerujú 
proti obsahu záväzného stanoviska. stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu 
stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo 
zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadený orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia 
konania neplynú lehoty na vybavenie veci stavebným úradom. 

Odvolací orgán musí vytknúť prvostupňovému správnemu orgánu, že nepostupoval pod ľa§ 140b ods. 5 
stavebného zákona, nakoľko v konaní boli uplatnené také námietky, ktoré jednoznačne smerovali proti 
obsahu niektorých záväzných stanovísk dotknutých orgánov (najmä Hlavného mesta SR Bratislava, 
Okresného úradu Bratislava z hľad iska odpadového hospodárstva a iné). Je pravdou, že námietka 
voči obsahu záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre hl. m. SR Bratislavu 
nebola zo strany účastníčky konania konkretizovaná a iba žiadala doplniť svetlotechnický posudok, avšak 
nevedno ako. Z odvolania sa dá predpokladať, že účastníčka konania má záujem aj o posúdenie bytového 
domu Kysucká ul. č. 1,3,5,7, ktorého je spoluvlastníčkou , čo možno považovať za námietku, ktorou si háji 
svoje vlastnícke práva. 

Podľa ustanovenia § l 40b ods. 3 stavebného zákona, dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho 
predchádzajúceho záväzného stanoviska. ktoré vo veci vydal; to neplatí. ak došlo k zmene ustanovení 
právneho predpisu. podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vvdal, alebo k podstatnej zmene 
skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné 
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stanovisko, uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväzné stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom 
potvrdzuje, dopÍňa, meni alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona. 

V odvolacom konaní účastníčka konania súčasne namietala stanovisko Krajského policajného zboru -
Krajského dopravného inšpektorátu, ktoré bolo vydané pred februárom 2015, kedy došlo k zmene 2 STN 73 
6 11 O - Projektovanie miestnych komunikácií v základných ukazovateľoch pri návrhu odstavných 
a parkovacích stojísk. Nakoľko odvolací orgán pristupuje týmto rozhodnutím k zrušeniu napadnutého 
územného rozhodnutia, nemal dôvod aplikovať postup podľa ustanovenia § l 40b ods. 6 stavebného zákona. 
V novom prej ednaní veci bude povinný stavebný úrad zvol iť postup podľa ustanovenia § 140b ods. 5 
stavebného zákona, vzhľadom k skutočnosti , že minimálne pri dvoch z namietaných záväzných stanovísk 
došlo k zmene právnych predpisov, podľa ktorých dotknuté orgány záväzné stanov isko vydali . Išlo 
o záväzné stanovisko Kraj ského po licajného zboru - Kraj ského dopravného inšpektorátu č.KRPZ-BA-KDI3-
35-057/20l4 zo dňa 13.06.2014 a o záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti 
o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2014/29502/HEL/I zo dňa 
16.04.2014. 

V nadväznosti na vyššie uvedené pochybenia, odvolací orgán konštatuje, že stavebný úrad Mestskej 
časti Bratislava - Nové Mesto sa predmetom tohto konania, najmä postupom pred vydaním napadnutého 
rozhodnutia nezaoberal tak, ako mu to ukladajú príslušné právne predpisy, najmä správny poriadok 
a stavebný zákon spolu s jeho vykonávacou vyhláškou. 

Vzhľadom k tomu, že napadnuté rozhodnutie bolo zrušené z dôvodu porušenia procesnoprávnych a 
hmotnoprávnych predpisov prvostup11ovým správnym orgánom, si odvolatelia ako účastníci konan ia môže 
v novom prejednaní veci uplatniť svoje práva s možnosťo u podania námietok a pripomienok, ktorými bude 
prvostupňový správny orgán v novom prejednaní veci povinný sa zaoberať a skúmať ich opodstatnenosť. 

K námietke odvolateľa Pamiatkového úradu SR, ktorá nesúvisí priamo s predmetom územného konania 
odvolací orgán konštatuje zhodne s vyjadrením navrhovateľa k obsahu odvolania tohto účastníka, že v čase 
rozhodovan ia stavebného úradu bo l právny stav taký, ako ho uvádzal samotný návrh spolu s predloženými 
podkladmi. Navrhovateľ nenavrhoval umiestniť stavbu na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Pamiatkového 
úradu SR. Keďže k zámene pozemkov požadovanej zo strany Pamiatkového úradu SR zatiaľ nepri šlo, bolo 
potrebné námietke v predmetnom územnom konaní nevyhovieť. Vzhľadom k tomu, že bolo odvolacím 
orgánom napadnuté územné rozhodnutie zrušené, má tento účastník územného konania možnosť a priestor 
na naplnenie svojej požiadavky na základe dohody s vlastníkom pozemku/ov podľa iných právnych 
predpisov. Rozhodnutie nebolo zrušené z dôvodu námietky tohto účastníka územného konania. 

V novom prejednaní veci je stavebný úrad najskôr pov inný opakovane vyzvať navrhovateľa na 
doplnenie o presné údaje a podklady podľa citovaného ustanovenia § 3 ods. 1 vyhl. č. 453/2000 Z.z. 
a dôsledne preskúmať podklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemkom. Po 
doplnení podania stavebný úrad oznámi začatie územného konanie o umiestnení predmetnej stavby všetkým 
účastníkom konania a dotknutým orgánom. V prípade podaných námietok, ktoré by smerovali voči obsahu 
záväzných stanovísk dotknutých orgánov, bude povinný stavebný úrad zvol iť postup podľa § 140b ods. 5 
stavebného zákona a následne vydať zákonom nerozpornjúce meritórne rozhodnutie vo veci . 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, po preskúmaní veci na podklade 
predloženého spisového materiálu, konštatuje, že postup stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Nové 
Mesto v konaní, ktorý predchádzal vydaniu odvolaním napadnuté rozhodnutie č . 123/2018a 
796/2017a6421/2016UKSPIPOBA-13 zo dňa 07.03.2018, ktorým vydala územné rozhodnutie o umiestnení 
stavby : „Zariadenie sociálnych služieb", na pozemkoch pare. č. 5780/ 1, 5780/2, 5183/2, 5183/4, 5183/5 
a 5183/6 v katastrálnom území Staré Mesto, navrhovateľovi Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, IČO : 
00603147, so sídlom Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, nebol v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, vec nebola taktiež správne právne posúdená, napadnuté rozhodnutie považuje odvolací orgán za 
nezákonné, a preto ho zrušuje. 
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Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky 
tak, ako j e uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu odvo lať. Rozhodnutie 
nie je preskúmateľné súdom. 

~~~ 
Mgr. Tomáš Mateička 

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou : 

vedúci odboru výstavby a bytovej poli tiky 
Okresného úradu Bratislava 

1. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vaj anského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
2. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 
3. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
4. Mgr. Zuzana Reindlová, Hviezdna l 7/f3, 82 1 06 Bratislava 
5. Tomáš Furstenzeller, Pri strelnici 20, 821 04 Bratislava 
6. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
7. Železnice SR, Klemensova 8, 811 09 Bratislava 
8. ČERVENÝ MOST, s.r.o., Karpatská 8, 81 1 02 Bratislava 
9. Vlastníc i bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. K Že leznej studienke 28 

V Bratislave a pozemkov pare. č. 5177 /2,5 v k.ú. Staré Mesto 
1 O. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Kysucká 1,3,5,7,9 v Bratislave 

a pozemkov pare. č. 5177/1, 5 179, 5 178, 5 175, 5173, 5171/1 v k.ú. Staré Mesto 

Na vedomie: 
11. Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
12. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 
13 . Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
14. Mgr. Zuzana Reindlová, Hviezdna 17 /B, 82 1 06 Bratislava 
15. Tomáš Furstenzel ler, Pri strelnici 20, 821 04 Bratislava 
16. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
17. Železnice SR, Klemensova 8, 811 09 Bratislava 
18. ČERVENÝ MOST, s.r.o ., Karpatská 8, 811 02 Bratislava 
19. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie 

a následné vrátenie tunajšiemu úradu 
20. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky - tu, so žiadosťou o vyvesenie na 

úradnej tabuli 
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Účastníkom konania uvedeným v rozdeľovníku sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou. Za 
deň doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou sa považuje 15. deň vyvesenia na úradnej tabuli 
Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
Pečiatka a podpis: Peči atka a podpis: 

2 O. SEP. 2018 

12 


