
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 

Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa 

VEC 

Naše číslo 
2560/3153/2019/ST A/V as 

Vybavuje/klapka 
Ing. Vašková/231 

Bratislava 
18. 01. 2019 

Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu č. j. 9931/50389/2018/ST A/Kul-G/81 zo dňa 16. 
11. 2018 

Tunajší úrad vydal rozhodnutie č. j. 9931/50389/2018/STA/Kul-G/81 zo dňa 16. 11. 
2018 vrátane opravy zrejmej chyby rozhodnutia č. záznamu 9931/503 89/ST A/Kul-opr zo dňa 
03. 12. 2018, ktorým povolil stavebníkovi: spoločnosti ADVISORY s. r. o., so sídlom na ul. 
Krčméryho 19, 811 04 Bratislava, IČO: 44 116 217 , v spojenom územnom a stavebnom konaní 
novostavbu bytového domu: „Mestská vila Langsfeldova, Bratislava", nehnuteľnosť na 
pozemkoch pare. č. 3 894/2, 6, 1 a 3 87811 O k. ú. Staré Mesto s prípojkami inžinierskych sietí aj 
na pozemku pare. č. 3878/1 k. ú. Staré Mesto, členenú na konkrétne uvedené stavebné objekty. 

V zákonom stanovenej lehote podali proti citovanému rozhodnutiu účastníci konania 
odvolanie, konkrétne: 
• Mária Vargová, bytom Langsfeldova 30, 811 04 Bratislava podaním zo dňa 11. 12. 

2018 pod číslom 53349/2018; 
• Ing. Ivan Kaplan, bytom Štefana Králika 6173/10, 841 08 Bratislava podaním zo dňa 

11. 12. 2018 pod číslom 53350/2018; 
• František Varga bytom Langsfeldova 30, 811 04 Bratislava podaním zo dňa 13. 12. 

2018 pod číslom 53666/2018. 

Podľa§ 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku Vás vyzývame, ako účastníkov 
konania, aby ste sa k priloženému odvolaniu vyjadrili v lehote 7 dní odo dňa doručenia. 

( / 

. l; />cJ/C: 
Ing. Zuzana Štorcelová 

poverená riadením oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Príloha: - fotokópie odvolaní 



Doručí sa: 
účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
1. ADVISORY, s. r. o., Krčméryho 19, 811 04 Bratislava 
2. K.T.Plus, s. r. o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava 
3. Cityprojekt s. r. o., Ing. arch. Marek Fillo, Adámiho 3, 841 05 Bratislava 
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
5. Ing. Peter Krnáč, Krčméryho 19, 811 04 Bratislava 
6. Mgr. Ján Krnáč, Krčméryho 19, 811 04 Bratislava 
7. Vlastníci pozemku pare. č. 3896/2 k. ú. Staré Mesto 
8. Vlastníci pozemku a stavby pare. č. 3896/4 k. ú. Staré Mesto 
9. Vlastník pozemkov pare. č. 3878/1 a 3878/11 k. ú. Staré Mesto 
1 O. Vlastníci pozemku pare. č. 3895/3 k. ú. Staré Mesto 
11 . Vlastníci pozemku pare. č. 3894/3 k. ú. Staré Mesto 
12. Vlastníci pozemku pare. č. 3894/5 k. ú. Staré Mesto 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/stavebný úrad, 2 x do spisu 
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DO~LO 
or;iA: 

Mária Vargová, nar. 21 .02.1948, bytom Langsfeldova 30, 811 04 Bratislava 

1 'l -12- 2018 
7 

Mestská časť 
Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
Bratislava 

V Bratislave, dňa 10.12.2018 

Vo veci spojeného územného a stavebného konania: 
č.j. 9931/50389/2018/ST A/Kul-G/81 

VEC: 
Odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu o umiestnení stavby 

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. v spojení s § 
7a písm. i) zák. č. 377/1990 Zb. A čl. 67 štatútu hl. Mesta Bratislavy v nadväznosti na §1 písm. c) zák. 308/2003 
Z.z. a §2 písm. e) zák. č. 416/2001 rozhodol dňa 16.1 0.2018 o umiestnení stavby: .Mestská vila Langsfeldova, 
Bratislava" na pozemkoch pregistra .C" parc.č. 3894/2, 3894/6, 3894/1, 3878/1 O v k.ú. Staré Mesto s prípojkami 
inžinierskych sietí aj na pozemku parc.č. 3878/1, k.ú. Staré Mesto v rozsahu projektovej dokumentácie 
vypracovanej Ing. Arch. Marek Filo, Cityprojekt s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava v 08/2017 pre stavebníka: spol. 
ADVISORY s.r.o. so sídlom Krčméryho 19, 811 04 Bratislava a to v spojenom územnom a stavebnom konaní (ďalej 
len .Stavebné povolenie'). Stavebné povolenie bolo dňa 29.11.2018 zverejnené na úradnej tabuli miestneho 
úradu Bratislava - Staré Mesto. 

Proti Stavebnému povoleniu týmto podávam ako účastník konania a vlastník stavby- rodinného domu súp. č. 3881 
postavenej na parcele reg. C, pare. č. 3896/4 a pozemkov pare. č. 3896/2 v zákonnej lehote odvolanie, vydané 
rozhodnutie napádam v celom rozsahu a svoje odvolanie odôvodňujem nasledovnými dôvodmi: 

1. Neobstaranie všetkých podkladov potrebných na rozhodnutie 

Dňa 24.10.2018 mi bolo poštou doručené oznámenie o začatí stavebného konania (prikladám kópiu 
obálky a oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného 
s miestnym zisťovaním, doručovanie vyplýva aj z rozdeľovníka uvedeného v oznámení). Miestne 
zisťovanie v predmetnom stavebnom konaní sa uskutočnilo dňa 15.11 .2018 a v rámci neho architekt 
stavebníka vsúpil do môjho domu z dôvodu, aby som poukázala na skutočnosť, že na strane, kde má byť 
umiestnená navrhovaná stavba: .Mestská vila Langsfeldova" mám umiestnené okno do miestnosti, ktoré 
bude po výstavbe trvalo zatienené a z toho dôvodu som sa domáhala predloženia znaleckého 
svetlotechnického posudku. Architekt stavebníka uviedol, že sa domnieva, že predmetná miestnosť 
nemá viac ako 12m2s následkami z toho vyplývajúcimi. Ing. Mária Kullmanová skonštatovala, že: .všetci 
vidíme, že je to kuchyňa" a že mám stavebnému úradu predložiť výmeru tejto miestnosti. Tak som aj 
urobila a listom dňa 19.11.2018 uloženým do podateľne miestneho úradu BA· Staré Mesto som 
stavebnému úradu oznámila, že uvedená miestnosť bola riadne premeraná a jej výmera je 12,2 m2 

a je teda považovaná za obytnú miestnosť. Z uvedeného dôvodu som opätovne žiadala o predloženie 
svetlotechnického posudku, uvedené som opakovala ešte raz listom 28.11.2018 do podateľne miestneho 
úradu BA- Staré Mesto, t.j. o jeho predloženie sme žiadali celkom 3 krát. Svetlotechnický posudok 
mi do dnešného dňa nebol doručený a mám za to, že nerešpektuje hygienické požiadavky na denné 
osvetlenie, čo výplýva aj z toho, že v svetlotechnickom posudku nie je podľa vyjadrenia Ing. 



Kullmanovej a architekta stavebníka zohľadnená skutočnosť, že okná na mojom rodinnom dome 
smerujúce priamo k navrhovanej stavbe sú oknami obvtnej miestnosti. Z tohto dôvodu som robila 
kroky opísané v texte vyššie (premeranie, žiadosti o predloženie svetlotechnického posudku. Vplyvom 
výstavby bytového domu dôjde k prekročeniu povoleného ekvivalentného uhla vonkajšieho 
tienenia 30', v zmysle požiadaviek STN 73 580 - 1 Denné osvetlenie budov, časť 1· Základné 
požiadavky a zároveň dôjde k neprípustnému skráteniu doby preslnenia v súlade s požiadavkami 
STN 73 4301 Budovy na bývanie. Navrhované riešenie Stavby Ie tak v rozpore s platnými 
právnymi predpismi na ochranu verejného zdravia. Z opisu skutkovej situácie je a musí byť logicky 
zrejmé, že pri zvážení skutočnosti, že naše okno do obytnej miestnosti sa nachádza na prízemí nášho 
rodinného domu, pričom navrhovaná výška bytového domu je 14,55 m, vzdialenosť medzi navrhovanou 
Stavbou a mojím RD je 6,69 m, že svetlotechnický posudok nevzal do úvahy skutočnosť, že predmetné 
okno je oknom do obytnej miestnosti. Uvedené som namietala už pri miestnom zisťovan í , následne 
dopÍňala podaniami, ako je uvedené vyššie. 

Podľa § 32 ods. 1 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 § 27 ods. 1: „Ak je to potrebné, správny orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú 
lehotu, pokiaľ ju neustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon. 11 

Podľa § 27 ods. 4: Pri pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, pokiaľ sa nepreukáže opak. 

Z predloženej dokumentácie je zrejmé, že výmeru miestnosti som doložila dňa 19.11 .2018 do podateľne 
miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto, a nakoľko mi lehota zo strany stavebného úradu nebola pri 
miestnom zisťovaní určená, považujem ju v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovenl za 
primeranú. Je však zrejmé, že stavebný úrad tieto skutočnosti nevzal do úvahy, napočkal, ci dôjde 
k určeniu výmery miestnosti, tak ako bolo dohodnuté na miestnom zisťovaní a hneď, deň po 
uskutočnení miestneho zisťovania (čo je absolútne jasné, že ako účastník som požadovaný dokument 
nemohla stihnúť doručiť), vydal stavebné povolenie. 

Poukazujem tiež na §3 ods. 2 Správneho poriadku podľa ktorého: .Správne orgány sú povinné 
postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými 
osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy 
účinne obhajovať, najmä sa vvjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom 
konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány 
poskytovať pomoc a poučenia. aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. 11 

2. Nedodržanie odstupových vzdialeností 

Stavebník v podľa projektovej dokumentácie nerešpektoval § 6 vyhlášky č . 532/2002 Z.z. v súlade 
s ktorým, ak rodinné domy tvoria medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia 
ako 7 m. V zmysle projektovej dokumentácie je vzdialenosť medzi navrhovanou stavbou a mojím RD 
6,69 m, t.j. menej ako pripúšťa vyhláška č. 532/2002 Z.z„ Stavebný úrad sa s uvedenou skutočnosťou 
žiadnym spôsobom nevysporiadal, rovnako v rozhodnutí neuviedol aká je vzdialenosť navrhovanej 
stavby od hranice môjho pozemku pare. č. 3896/4. 

3. Neprimeraný zásah do práva na zachovanie pohody bývania 

Navrhovanou stavbou, aj vzhľadom na jej výšku, bude v neprimeranom rozsahu narušené moje právo 
na zaručenie pohody bývania. A to jednak z dôvodu neprimeraného tienenia (v iď. Bod. 1) ako aj 



z dôvodu subjektívne negatívnych pocitov z dôvodu navrhovanej stavby, ktoré v zmysle konštantnej 
judikatúry tiež odôvodňujú namietanie pohody bývania. Mám za to, že navrhovanou stavbou bude 
značne narušené moje súkromie- aj v zmysle už opísaného umiestnenia môjho prízemného okna do 
strany k navrhovanej bytovke, ako aj pohľadom do mojej záhrady. Je zrejmé, že navrhovaná stavba nám 
tieni nielen na dom, ale i na pozemok v takom rozsahu, že čas slnečného svitu na pozemok je značne 
skrátený . • Hradením" potenciálnych susedov navrhovanej bytovky do obytných miestností nášho 
rodinného domu aj záhrady, , bude v značnom rozsahu narušené naše právo na súkromie. Zároveň 
poukazujem na zvýšenú prašnosť a hluk, ktorým je sprevádazná každa stavba, u bytovky takéhoto 
rozsahu v danej lokalite považujem toto zaťaženie očakávaným hlukom a prachom za nadmerné pre 
danú lokalitu. Taktiež mám za to, že stavebný úrad sa nevysporiadal, resp. nedostatočne vysporiadal 
s nárokmi na cestnú komunikáciu na ul. Langsfeldova a to nielen počas doby výstavby, ale aj počas 
obývania navrhovanej stavby, nakoľko je zrejmé, že úzka komunikácia na Langsfeldovej ul. je už 
v súčasnosti preťažená. Taktiež negatívne vnímam skutočnosť, že v lokalite rodinných domov je 
povoľovaná ďalšia bytovka, čo nadväzuje na nezákonné predchádazjúce rozhodnutie stavebného úradu 
z r. cca 2008, kedy bola v rozpore s príslušnými právnymi predpismi povolená nadstavba bytového 
domu na Langsfeldovej ul„ Stavebný úrad opiera svoje rozhodnutie o predchádazjúcu nezákonnú 
výstavbu, zároveň nerešpektuje, že povoľovaná stavba je umiestnená nad rodinnými domami, 
v kopcovitom teréne. Navrhovaná výstavba predpokladá jedno .podzemné", čiastočne odkryté 
poschodie, ďalšie tri nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie. Z pohľadu rodinných domov -
všetkých v danom území tak pôjde o 4 reguléme nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie. Mám 
za to, že podzemné podlažie navrhované v tomto riešenom prípade nespÍňa charakteristiku 
podzemného podlažia v zmysle vykonávacích právnych predpisov, ale sa jedná o reguléme nadzemné 
podlažie. - Poukazujem tým na skutočnosť, že pri našom rodinnom dome bude stavba obludných 
rozmerov, a teda právo na súkromie moje a doterajších obyvateľov danej lokality je absolútne porušené. 
Cena nehnuteľností - rodinných domov zamýšľanou výstavbou rapísne klesne, nakoľko úmyslom 
každého kupujúceho rodinného domu je bývať v oblasti rodinných domov, nie na sídlisku, medzi 
panelákmi, kam svojimi rozhodnutiami stavebný úrad smeruje. Vlastnícke právo jedného vlastníka 
nesmie neprimeraným spôsobom zasahovať do vlastníckych práv iných. Vybudovaním bytovky na 
Langsfeldovej ul. na podnikateľské účely stavebníka v rozpore s právnymi predpismi a UPN-Z (ako 
rozobrate nižšie) sa stavebník obohatí na úkor všetkých ostatných vlastníkov rodinných domov, ktorých 
hodnota majetku sa z dôvodu nezákonného rozhodnutia značne zníži. 

4. Rozpor s územným plánom zóny 

Na územie v ktorom sa nachádzajú záujmové pozemky, pare. č. 3894/2, 3894/6, 3894/1 a 3878/1 O k.ú. 
Staré Mesto sa vzťahuje Územný plán Hlavného Mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších 
zmien a doplnkov (územie je umiestnené v území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia 
dokumentácia podrobnejšieho stupňa (ÚPN-Z) a územný plán na zonálnej úrovni Územný plán zóny 
Slavím A6, rok 1985, v znení Aktualizácie územného plánu zóny A6, rok 2000 a Aktualizácie územného 
plánu zóny Slavín A6, rok 2003. Záujmové pozemky sa nachádzajú v sektore č. 83 ÚPN-Z A6, pre ktorý 
sú určené regulačné prvky, ktoré musí návrh rešpektovať. 
V zmysle interpretačnej a aplikačnej praxe sú podmienky na umiestnenie stavby výsledkom zosúladenia 
rôznych záujmov v území s prihliadnutím na budúce účinky stavby, najmä z hl'adiska ochrany 
životného prostredia, súladu urbanisticko-architektonického riešenia stavby s okolím, určenia 
polohy stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným stavbám a výšky stavby. 
Podľa ÚPN-Z-VÝŠKA ZÁSTAVBY MUSÍ BYŤ PRISPÔSOBENÁ OKOLITEJ ZÁSTAVBE. Stavebný 
úrad v odôvodnení svojho rozhodnutia skonštatoval, že v zmysle návrhu stavebníka - 1 podzemné 
podlažie čiastočne vnímateľné nad terénom, tri nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie je 
v súlade s okolitou zástavbou. Nie je mi zrejmé, akú okolitú zástavbu bral stavebný úrad do úvahy, 
nakoľko odvolávať sa na bytovku z umiestnenú vľavo (z pohľadu od ulice) od plánovanej Stavby je 



minimálne v rozpore s dobrými mravmi, nakoľko stavebnému úradu je a musí byť dobre známe, že 
uvedená nadstavba bytového domu (ktorej výške je taktmer totožná s výškou navrhovanej stavby) je 
a bola postavená v rozpore s ÚPN-Z (+jedno podlažie a ustúpené podlažie) (aj viď. Nižšie stanovisko 
pamiatkového úradu). Okrem uvedenej bytovky okolie plánovanej Stavby tvorí rodinný dom súp. č. 

3325, postavený na pozemku pare. č. 3895/6 a pozemku pare. č. 3895/1, rodinný dom súp. č . 3324, 
postavený na pozemku pare. č.3895/4 a pozemku pare. č. 3895/3, rodinný dom súp. č . 3323, postavený 
na pozemku pare. č.3905 a pozemku pare. č. 3904/1, rodinný dom súp. č. 3881 , postavený na pozemku 
pare. č.3896/4, pozemku pare. č. 3896/2 a pozemku pare. č . 3878/11, ako aj rodinný dom súp.č. 3374, 
postavený na pozemku pare. č. 3896/3, pozemku pare. č. 3896/1 a pozemku pare. č. 3878/12. Všetko 
sú to rodinné domy s prízemím a prvým podlažím. Aj v širšom pohľade je viac než zrejmé, že 
s výnimkou bytovky na Langsfeldovej ul. s nezákonnou nadstavbou sa v okolí navrhovanej 
Stavby žiadna iná stavba dosahujúca výšku 3 + 1 nenachádza. Mám za to, že stavebný úrad sa 
s reguláciou okolitej výstavby vôbec nevysporiadal, obmedzil sa na konštatovanie, že 
navrhovaná stavba je v súlade, pritom vôbec neuviedol, čo bral za podklad svojho rozhodnutia 
a z toho dôvodu je rozhodnutie nepreskúmatel'né. Odôvodnenie stavebného úradu v tejto časti 
považujeme za tendenčné, v absolútnom rozpore so skutkovým stavom. Stavebný úrad vytvára 
precedens, podľa ktorého je úplne v poriadku lokalitu rodinných domov zastavať bytovkami 
a vytvoriť tak z jedinečného areálu, akým Horský Park bezpochyby je - sídliskovú zástavbu. 

5. Nerešpektovanie územia susediaceho s areálom Kalvárie, ktorý má plochy s najvyšším 
výskytom kultúrnych, historických a sociálnych hodnôt 

Sektor 83 podľa ÚPN -Z susedí s areálom Kalvárie, ktorý má plochy s najvyšším výskytom kultúrnych, 
historických a sociálnych hodnôt a z toho dôvodu musí byť zamýšľaná výstavba starostlivo posúdená. 
V tejto súvislosti poukazujeme na Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Bratislava
centrálna mestská oblasť vypracované Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave, ako podklad pre 
uzemné plánovanie. Z uvedených zásad vyplývajú územné požiadavky pre sektor Gorazdova -
Novosvetská (uvedný sektor zahŕa aj ul. Langsfeldova, na ktorej je plánovaná Stavba): Sektor je 
tvorený solitérnou zástavbou prevažne rodinných domov a vil v záhradách postavených v 20. 
storočí. Súčasťou sektora sú cirkevné a školské objekty - areál starej Kalvárie (zeleň s pozostatkami 
Kalvárie z 18. storočia), kostol Panny Márie Snežnej, .Lurdská Jaskyňa na Hlbokej ul„ Apoštolská 
nunciatúra, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej a MŠ Gorazdova 6. 
Typickú zástavbu sektora narúšajú objekty, ktoré svojou mierkou a architektonickým výrazom 
nerešpektujú pamiatkové hodnoty územia na Timravinej ul., na Sokolskej ul„ Čapkovej ul„ 
Tajovského ul., Langsfe/dovej ul. a Šulekovej ul. 
Požiadavky: 
(i) zachovať a udržiavať uličnú sieť, objektovú skladbu, strešnú krajinu, nezastavovať dvory 

a záhrady 
(ii) areál cintorína s pamätníka Slavín zachovať ako sídelnú dominantu 
(iii) možnosť dostavby veže kostola Panný Márie Snežnej 
(iv) pri rekonštrukciách zachovať, resp. rešpektovať prevlácajúcu výškovú hladinu zástavby 

ulice, rešpektovať hmotovo - priestorové usporiadanie a charakteristickú strešnú krajinu 
dotknutej časti bloku, zachovať pôvodné tektonické, materiálové a primárne farebné riešenia 
hodnotných fasád 

(v) novostavby musia rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu {l!I), uličnú čiaruJ 

rešpektovať hmotovo - priestorové usporiadanie, štruktúru zástavby (solitérna zástavba 
prevažne rodinných domov a víl v záhradách) (III), charakteristickú strešnú krajinu bloku, 
tektonické a materiálové riešenie fasád 

Pre úplnosť vyjadrenia v tomto bode poukazujeme na Záväzné stanovisko hl. Mesta SR Bratislavy zo 
dňa 07.02.2018, č. MAGS OUIC 38245/18 - 44862, ktorým bol posudzovaný investičný zámer RD 
s tromi bytmi, par.č . 3841/1,27, 3864/2, 3865/2, Bratislava (objekt mal navrhnuté dve podzemné 



podlažia, dve nadzemné podlažia a ustúpené podlažie)na Baníckej ulici, t.j. v lokalite, ktorá je od areálu 
Kalvárie vo väčšej vzdialenosti ako zamýšľaná výstavba na Langsfeldovej ul., kedy Magistrát hl. Mesta 
SR Bratislavy skonštatoval: „„Hmotové riešenie a priestorová skladba navrhovanej zástavby sa musí 
prispôsobiť charakteru územia. „ „„„Z doloženého pohľadu je zrejmé, že navrhovaný investičný zámer, 
osadený podlahou 1. NP nad úroveň priľahlej Baníckej ulice, narúša svojím objemom a výškou kolorit 
a charakter oko/ŕtej zástavby. Nakoľko objekt bezprostredne susedí s areálom Kalvárie, požadujeme 
týmto skutočnostiam podriadiť aj navrhovaný objem a výšku objektu" 

Rozhodnutiami správnych orgánov a ich vyjadreniami v rovnakých veciach rozdielne je narušený 
základný princíp právnej istoty účastníkov. Je mi zrejmé, že objekt na Baníckej je v inej zóne ako 
zamýšľaný objekt na Langsfeldovej (pri stavbe na Baníckej ani nepožadovali takú výšku objektu ako na 
Langsfeldovej), avšak obidve stavby susedia s areálom kultúrno historického významu a teda 
požiadavky z hľadiska rešpektovania charakteru výstavby a jej výšky musia byť príslušnými orgánmi 
smerované na stavebníka v oboch prípadoch. V opačnom prípade je narušená rovnosť stavebníkov a 
princíp právnej istoty účastníkov. 

K imanentným znakom právneho štátu patrí neodmysliteľne aj princíp právnej istoty (napr. PL. 
ÚS 36195), ktorého súčasťou je tiež požiadavka, aby sa na určitú právne relevantnú otázku pri 
opakovaní v rovnakých podmienkach dala rovnaká odpoveď (napr. 1. ÚS 87193, PL. ÚS 16195 a II. 
ÚS 80199). 
Diametrálne odlišná rozhodovacia činnosť všeobecného súdu o tej istej právnej otázke za 
rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, pokiaľ ju nemožno objektívne a rozumne 
odôvodnit~ je ústavne neudržateľná (m. m. PL. ÚS 21100, PL. ÚS 6104, III. ÚS 328105). Ak 
všeobecný súd rozhodol v zásade v identických veciach na základe analogických skutkových 
zistení s diametrálne odlišným výsledkom a svoj názorový posun primeraným spôsobom 
neodôvodnil, je jeho rozhodnutie v rozpore s ústavou chráneným princípom právnej istoty a 
porušuje právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 
dohovoru.(nález Ústavného súdu SR z 29. mája 2013, sp. zn. 1. ÚS 56412012-48) 
Zamestnanci správnych orgánov konajúci v rámci správneho konania síce nespadajú pod 
ústavnoprávny režim ako je tomu v prípade sudcov, ale je jednoznačne žiaduce a potrebné vnímať 

analógiu medzi rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v 
súdnom konaní a rozhodovaním o právach a povinnostiach týchto subjektov v správnom konaní. 
Samotná precedenčná zásada (a to aj v správnom konaní) totiž do u rčitej miery korešponduje aj s 
ústavným princípom rovnosti osôb pred zákonom (podľa čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 3 Ústavy SR). 

Rovnako poukazujem na § 3 ods. 5 Správneho poriadku: Rozhodnutie správnych orgánov musí 
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo 
zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 

6. Procesné chyby v doručovaní 

Z oznámenia o začatí stavebného konania zo dňa 17.10.2018 nie je jasné, na základe akých ustanovení 
stavebného zákona a správneho poriadku má toto oznámenie povahu verejnej vyhlášky. Nie je mi 
zrejmé, z akého dôvodu stavebný úrad doručuje aj verejnou vyhláškou, keď zároveň v rozdeľovníku 
uvádza 27 subjektov, ktorým oznámenie doručuje. 
V zmysle aplikovateľného práva a konštantnej judikatúry správny orgán môže doručovať písomnosti 
verejnu vyhláškou, avšak len ak tak doručuje všetkým účastníkom. Použiť rôzne spôsoby doručenia 
a vytvoriť tak rôzne „skupiny" účastníkov v jednom konaní je vylúčené. 

Nemožno opomenúť ani fakt, že oznámenie o začatí stavebného konania mi bolo doručené listom, 
rovnako tak aj môjmu manželovi. Uvedené doručovanie vyplýva aj z rozdeľovníka oznámenia o začatí 
stavebného konania. Následne, som legitímne očakávala, že rozhodnutie o výsledku stavebného 



konania mi bude doručené rovnako, ako jeho oznámenie, a to poštou. Dňa 07.12.2018 som sa náhodne 
od suseda dozvedela, že stavebné povolenie k stavbe: .Mestská vila Langsfeldova" bolo vydané a to 
16.11.2018, t.j. deň po miestnom zisťovaní a bolo zverejnené len verejnou vyhláškou. Uvedený krok 
vnímam ako úmyselné uvedenie do omylu, aby som, aj vzhľadom na miestnom zisťovaní prejednávanú 
skutočnosť,- že kuchyňa má takmer s určitosťou viac ako 12 m2, stratila možnosť hájiť svoje práva 
v odvolacom konaní a tým umožnila stavebníkovi rýchle a bezproblémové získanie právoplatného 
stavebného povolenia. V tejto súvislosti opatovne poukazujem aj na § 3 ods. 2 Správneho poriadku. 

7. Rozhodnutie nespfňa podstatné náležitosti stanovené právnymi predpismi 

Rozhodnutie stavebného úradu zo dňa 16.11.2018 neobsahuje overený situačný výkres so zakreslením 
predmetu územného rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy tak ako to vyžaduje §4 ods. 2 vyhlášky 
č. 453/2000 Z.z. Rozhodnutie tak považujem za nulitné, trpiace právnou vadou, nakoľko neobsahuje 
jednu zo svojich právnym predpisom predpísaných náležitostí a mne ako účastníkovi konania tak bola 
odňatá možnosť riadne sa vyjadriť k umiestneniu navrhovanej stavby na základe úplneho rozhodnutia. 

Z tu uvedených dôvodov je zrejmé, že stavebný úrad pri vydaní rozhodnutia postupoval v rozpore so zákonom, 
keď nezistil spoľahlivo skutkový stav, nevzal do úvahy moju námietku účastníka, rozhodol v rozpore s UPN-Z, 
rovnako procesne pochybil pri doručovaní a vyhotovení rozhodnutia a rovnako mám za to, že nepristupoval 
rovnako ku všetkým účastníkom konania a vykonával úkony, ktoré boli v prospech stavebníka na úkor ostatných 
účastníkov, čím nezabezabezpečil všetkým účastníkom rovnaký prístup k správnemu orgánu. 

Vzhľadom na uvedené žiadam, aby odvolací orgán odvolaním napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil 
prvostupňovému správnemu orgánu na nové konanie a rozhodnutie. 

S úctou, 

Mária Vargová 



• --- - - __ „_ - - - ---··· - -- -

František Varga, Mária Vargová, Langsfeldova 30, 811 04 Bratislava 

Vec: 
Oznámenie o začatí stavebného konania 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
/f 'l · k•· 11 kr '1 • ~ • r~ ' 

Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 

V súvislosti s doručeným oznámením o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho 
pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 11Mestská vila Langsfeldova, záznam č.: 
9931/45401/2018/STA/Kul uvádzame, že v prílohe nebolo doručené nasledovné: 

popis budúcej stavby, 
zakreslenie budúcej stavby v geometrickom pláne a v kópii katastrálnej mapy, 

ktoré majú byť prílohou k začatiu stavebného konania. 

Z tohto dôvodu nie je možné pri uvedenom konaní uplatňovať námietky, nakol'ko nám nie je 
známe ako bude budúca stavba realizovaná. 

Žiadame preto, aby boli pred začatím stavebného konania tieto doklady doložené, tak, ako to 
stavebný zákon ukladá. 

Ďakujeme za pochopenie. 

František Varga 

Mária Vargová 
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Mária Vargová, Langsfeldova 30, 811 04 Bratislava 

Záznam č.: 9931/45401/2018/STA/Kul 

Vec: 
Námietka k začatiu stavebného konania, 
„mestská vila Langsfeldova, Bratislava" 

Mestská časť Bratislava 
Staré Mesto 
Ing. Mária Kullmanová 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 

Bratislava dňa 15.11.2018 

Týmto podávame námietku k začatiu stavebného konania k plánovanej výstavbe mestskej 
vily Langsfeldova, na susediacom pozemku, ako priami účastníci stavebného konania. 

Tak ako sme už písali, v oznámení o začatí stavebného konania chýba popis stavby a osadenie 
stavby v situačnom pláne, (snímka z katastra nehnuteľností) ktorý mal byť prílohou k začatiu 
stavebného konania 

Z tohto dôvodu sa nemôžem k začatiu stavebného konania vyjadriť a s plánovanou výstavbou 
nemôžem súhlasiť. 

Žiadam o zodpovedanie otázky: 

- či je táto stavba vyňatá z územného plánu, 
- čo vyjadruje názov „mestská vila" (stavebný zákon tento názov nepozná). Na pozemku stojí 

rodinný dom, tak márne za to, že by tam mal stáť opäť rodinný dom, v súlade s územným 
plánom. 

My sme pred niekoľkými rokmi požiadali Magistrát hl. mesta Bratislavy o vyjadrenie 
k plánovanej nadstavbe nášho rodinného domu o jedno podlažie a bolo nám doručené zamietavé 
stanovisko s tým že to nie je možné, pretože to nie je v súlade s územným plánom a nie je to vyňaté 
z územného plánu a že územný plán dovoľuje v tejto lokalite iba malopodlažnú výstavbu, 
2 nadzemné podlažia a podkrovie. 

Máme za to, že zamýšľaná veľká stavba, nám zhorší kvalitu bývania. 

S pozdravom 

Námietku prevzal dňa: 15.11.2018 

... 
·_z;: /č~ i!' é- ?' ).t:. 1 f 
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Záznam č. : 9931/45401/2018/STA/Kul 

Vec 

Mestská časť Bratislava 
Staré Mesto 
Ing. Mária Kullmanová 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 

Bratislava 19.11.2018 

„Mestská vila Langsfeldova" Bratislava - doplnenie k námietke 

V nadväznosti na ústne pojednávanie konané dňa 15. novembra 2018 a zisťovanie veľkosti 
našej obytnej miestnosti - kuchyne, z ktorej máme okno a výhľad na budúcu stavbu mestskej 
vily, si Vám dovoľujeme oznámiť, že miestnosť sme na základe Vašej žiadosti premerali 
a zistili sme, že má veľkosť nad 12 m2 (presne 12,12 m2), t.j ., je obytnou miestnosťou. 
Pôdorys kuchyne prikladáme v prílohe. 

Z uvedeného dôvodu žiadame o preukázanie svetlotechnickým posudkom, že nám mestská 
vila na susednom pozemku p. č. 3894/1 nezhorší svetlotechnické podmienky, a že naša obytná 
miestnosť bola v svetlotechnickom posudku takto posudzovaná. 

Ďakujeme za vybavenie. 

S pozdravom 

Mária Vargová ~ 
František Varga i/- IL-1.. 

Vlastníci susedného 
pozemku, p.č. 3896/2 a 3896/4 
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František Varga, Mária Vargová, Ing. Marta Cesnaková, Langsfeldova 30, 
81 1 04 Bratislava 

Záznam č.: 9931/45401/2018/STA/Kul 

Vec 

Miestny úrad Bratislava 1 
starosta mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
Mgr. Radoslav Števčík 
Vajanského nábrežie 3 
814 21Bratislava1 

Bratislava 27.11.2018 

„Mestská vila Langsfeldova" Bratislava - upozornenie 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na protiprávne konanie pri začatí stavebného konania, 
spojeného s územným konaním k zamýšľanej výstavbe „mestská vila Langsfeldova" 
a žiadame Vás, aby ste vydanie stavebného povolenia nepodpísali. 

K vydaniu stavebného povolenia nebol predložený svetlotechnický posudok pre priamych 
účastníkov konania, o ktorý sme dňa 19.11.2018 požiadali z dôvodu, že zamýšľaná stavba 
nám zruší slnečné svetlo do obyvateľnej kuchyne a zatieni nám celý náš dvojdom 
nachádzajúci sa v priamom susedstve. 

Taktiež sme neboli informovaní o vyjadreniach dotknutých orgánov (Magistrát hl. mesta 
Bratislavy odd. územného plánovania, Pamiatkový úrad SR Bratislava), a ich súhlasných 
stanoviskách. 

Hoci im bolo zaslané oznámenie o začatí stavebného konania, chýbal v ňom stručný popis 
stavby a osadenie na pozemku v snímke katastra nehnuteľností, ako aj rozvinutý pohľad 
z ulice, na ktorom by bolo vidno, že za názvom „mestská vila" je štvorposchodový bytový 
dom s podzemnými garážami. 

Trváme na tom, že stavebné konanie nemalo byť spojené s územným rozhodnutím, 
nakoľko zamýšľaná výstavba je úplne iného charakteru, ako súčasná uličná zástavba, ako aj 
jestvujúci dom na stavebnom pozemku. 

V územnom pláne mesta je lokalita Langsfeldovej ul. označená ako sektor susediaci 
s areálom Kalvárie, ktorý má plochy s najvyšším výskytom kultúrnych, historických 
a sociálnych hodnôt a z toho dôvodu, musí byť zamýšľaná výstavba týmito orgánmi 
starostlivo posúdená, v súlade so stavebným zákonom. 

Ďakujeme za pochopenie. 

S pozdravom 
František Varga ~ 
Mária Vargová ~ 
Ing. Marta Cesnaková ( t~ 
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Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

Zásady ochrany pamiatkového územia 
Pamiatková zóna Bratislava - centrálna mestská oblasť 

Textová časť 

Bratislava 2015 



175 

Požiadavky pre sektor Horský park 
Vymedzenie hraníc sektora: Hroboňova, Prokopa Veľkého, Lesná, Nekrasovova, 
A1ajakovského,Búdkova 

Prevažnú časť sektora tvorí areál Horského parku, severnú a západnú hranicu sektora 

lemuje zástavba rodinných domov, v severovýchodnej časti sa nachádza areál internátov 
Ekonomickej univerzity, na východnej strane sa nachádzajú solitérne stavby. 

Sektor patrí do oblasti B, všeobecné požiadavky pre oblasť B sú stanovené 
v kapitolách CH 1.1 na strane 127, CH 1.2.1 na strane 129 a CH 1.2.2 na strane 130. 

Funkčné využitie 

• historická funkcia - oddychovo-rekreačná 

• súčasná funkcia - oddychovo-rekreačná, obytná-, občianska vybavenosť 
• cieľová funkcia- oddychovo-rekreačná, obytná, občianska vybavenosť 

Požiadavky: 

zachovať a udržiavať uličnú sieť, objektovú skladbu, strešnú krajinu, nezastavovať, 
dvory a záhrady, 
používať tradičné sklony a typy striech (stanová, valbová, sedlová, manzardová, pri 
funkcionalistických objektoch a objektoch z neskoršieho obdobia výstavby, použiť 
strechu plochú) a tradičnú strešnú krytinu, sekundárne nevhodné úpravy striech 
nahradiť strechami typickými pre danú časť sektora, 
pri rekonštrukciách zachovať resp. rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu 
zástavby ulice, rešpektovať hmotovo-priestorové usporiadanie a charakteristickú 
strešnú krajinu dotknutej časti bloku, zachovať pôvodné tektonické, materiálové 
a primárne farebné riešenie hodnotných fasád, 
novostavby musia rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu, uličnú čiaru, 

rešpektovať hmotovo-priestorové usporiadanie, štruktúru zástavby (solitérna zástavba 
prevažne rodinných domov a víl v záhradách), charakteristickú strešnú krajinu bloku, 
tektonické a materiálové riešenie fasád, 
pri stavebných úpravách postupovať v súlade s charakterom solitérnej zástavby 
rodinných domov v zeleni, vrátane riešenia oplotení s priehľadmi do zelene 
nerešpektujúce objekty v areáli internátu na Prokopa Veľkého 41 nerešpektujú svojím 
stavebným riešením, výrazom, hmotovo-priestorovým riešením a umiestením dané 
prostredie, v prípade úpravy alebo novostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j. 
rešpektovať prevládajúcu hmotovo-priestorovú štruktúru vilovej solitérnej zástavby, 
nerešpektujúci objekt na Búdkovej 32 a 34 hmotovo-priestorovým usporiadaním, 
plochou zastavanosti a výškou nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo 
novostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú 
hladinu zástavby ulice a hmotovo-priestorovú štruktúru solitémej zástavby, 
nerešpektujúci objekt na Búdkovej 36 hmotovo-priestorovým usporiadaním, plochou 
zastavanosti, výškou a funkciou nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo 
novostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú 
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hladinu zástavby ulice a hmotovo-priestorovú štruktúru solitérnej zástavby so 
zodpovedajúcou funkciou, 
nerešpektujúci objekt na Búdkovej 38 hmotovo-priestorovým usporiadaním, 
nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo novostavby riešiť v súlade s 
daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu zástavby ulice a 
hmotovo-priestorovú štruktúru solitérnej zástavby, 

Požiadavky pre sektor Gorazdova - Novosvetská 
Vymedzenie hraníc sektora: severovýchodná časť Hroboňovej ulice, Prokopa Veľkého, Lesná, 

Nekrasovova, Majakovského, Búdková, Šulekova, Timravina, Mišíkova, Urbánkova, ffiboká. 

cesta, Čapkova, Oká.nikova, Banícka, Pražská., Brnianska. 

Sektor je tvorený solitérnou zástavbou prevažne rodinných domov a víl v záhradách 

postavených v 20. stor. Súčasťou sektora sú cirkevné a školské objekty - areál starej Kalvárie 

(zeleň s pozostatkami kalvárie z 18. stor.) kostol Panny Márie Snežnej, Lurdská jaskyňa na 

Hlbokej ulici, Apoštolská nunciatúra, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej a materská. 

škôlka Gorazdova 6. Typickú zástavbu sektora narúšajú objekty, ktoré svojou mierkou 

a architektonickým výrazom nerešpektujú pamiatkové hodnoty územia - na Timravinej ul., 

Sokolskej ul. Čapkovej ul. Tajovského ul. Langsfeldovej ul., Šulekove} ul. 

Sektor patrí do oblasti B, všeobecné požiadavky pre oblasť B sú stanovené 
v kapitolách CH 1.1 na strane 127, CH 1.2.1 na strane 129 a CH 1.2.2 na strane 130. 

Funkčné využitie 
historická funkcia - obytná, školská, zdravotnícka, cirkevná 
súčasná funkcia - obytná, školská, administratívna, zdravotnícka, cirkevná, cintorín 
cieľová funkcia - obytná, školská, administratívna, zdravotnícka, cirkevná, cintorín, 
oddych ov o-rekreačná 

Požiadavky: 
zachovať a udržiavať uličnú sieť, objektovú skladbu, strešnú krajinu, nezastavovať 
dvory a záhrady, 
areál cintorína s pamätníkom Slavín zachovať ako sídelnú dominantu, 
možnosť dostavby kópie veže kostola Panny Márie Snežnej, 
pri rekonštrukciách zachovať resp. rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu 
zástavby ulice, rešpektovať hmotovo-priestorové usporiadanie a charakteristickú 
strešnú krajinu dotknutej časti bloku, zachovať pôvodné tektonické, materiálové 
a primárne farebné riešenie hodnotných fasád, 
novostavby musia rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu, uličnú čiaru, 

rešpektovať hmotovo-priestorové usporiadanie, štruktúru zástavby (solitérna zástavba 
prevažne rodinných domov a víl v záhradách), charakteristickú strešnú krajinu bloku, 
tektonické a materiálové riešenie fasád, 
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používať tradičné sklony a typy striech (stanová, valbová, sedlová, manzardová, pri 
funkcionalistických objektoch a objektoch z neskoršieho obdobia výstavby použiť 
strechu plochú) a tradičnú strešnú krytinu, sekundárne nevhodné úpravy striech 
nahradiť strechami typickými pre danú časť sektora, 
v prípade úprav bytových domov nie je možné riešiť čiastkové zmeny na úkor ich 
celistvého architektonického výrazu 
rezervná plocha R 35 na nároží ul. Gorazdova a Langsfeldova (Langsfeldova 1) môže 
byť zastavaná solitérnou vilou, rodinným domom, ktorého architektonický výraz musí 
rešpektovať historickú štruktúru a výraz okolitej zástavby, 
nerešpektujúci objekt na Brnianskej 3 hmotovo-priestorovým usporiadaním a výškou 
nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo novostavby riešiť v súlade s 
daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu zástavby ulice a 
hmotovo-priestorovú štruktúru soliternej zástavby, 
nerešpektujúci objekt na Tajovského 1 hmotovo-priestorovým usporiadaním, plochou 

*astavanosti a výškou nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo 
~ovostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú 

{ { .filadinu zástavby ulice a hmotovo-priestorovú štruktúru solitérnej zástavby, 

ť
- nerešpektujúci objekt na Tajovského 2 priamo nadväzuje na susedný objekt na 
tTajovského 4, hmotovo-priestorovým usporiadaním nerešpektuje dané prostredie, 

RJ ~v prípade úpravy alebo novostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j. 
':'\ {<~ rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu zástavby ulice a hmotovo-priestorovú 
~ / '\ štruktúru solitérnej zástavby s uplatnením predzáhradky, 
- t \Q~~erešpektujúci objekt na Nekrasovovej 6/a hmotovo-priestorovým usporiadaním 
~~ a plochou zastavanosti nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo 
~ novostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú 

hladinu zástavby ulice a hmotovo-priestorovú štruktúru solitérnej zástavby, 
nerešpektujúci objekt situovaný vedľa objektu na Havlíčkovej 7/b hmotovo
priestorovým usporiadaním, plochou zastavanosti a architektonickým riešením 
nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo novostavby riešiť v súlade s 
daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu zástavby ulice a 
hmotovo-priestorovú štruktúru solitérnej zástavby, 
nerešpektujúci objekt na ulici Na Slavíne 1 hmotovo-priestorovým usporiadaním, 
plochou zastavanosti a výškou nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo 
novostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú 
hladinu zástavby ulice a hmotovo-priestorovú štruktúru solitérnej zástavby, 
nerešpektujúci objekt na Šulekovej 22 hmotovo-priestorovým usporiadaním, plochou 
zastavanosti a výškou nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo 
novostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú 
hladinu zástavby ulice a hmotovo-priestorovú štruktúru solitérnej zástavby, 
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Ing. Ivan Kaplan, nar. 24.05.1962, bytom Štefana Králika 6173/1 O, 841 08 Bratislava 

DO:'i•O 
D~A 1 'l - · :- 2018 1 L . 1 

Mestská časť 
Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
Bratislava 

V Bratislave, dňa 11 .12.2018 

Vo veci spojeného územného a stavebného konania: 

č.j. 9931/50389/2018/ST A/Kul-G/81 

VEC: 
Odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu o umiestnení stavby 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. v spojení s § 
7a písm. i) zák. č. 377/1990 Zb. A čl. 67 štatútu hl. Mesta Bratislavy v nadväznosti na §1 písm. c) zák. 308/2003 
Z.z. a §2 písm. e) zák. č. 416/2001 rozhodol dňa 16.10.2018 o umiestnení stavby: "Mestská vila Langsfeldova, 
Bratislava" na pozemkoch pregistra „C" parc.č. 3894/2, 3894/6, 3894/1, 3878/1 O v k.ú. Staré Mesto s prípojkami 
inžinierskych sietí aj na pozemku parc.č. 3878/1, k.ú. Staré Mesto v rozsahu projektovej dokumentácie 
vypracovanej Ing. Arch. Marek Filc, Cityprojekt s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava v 08/2017 pre stavebníka: spol. 
ADVISORY s.r.o. so sídlom Krčméryho 19, 811 04 Bratislava a to v spojenom územnom a stavebnom konaní (ďalej 
len „Stavebné povolenie'). Stavebné povolenie bolo dňa 29.11.2018 zverejnené na úradnej tabuli miestneho 
úradu Bratislava - Staré Mesto. 

Proti Stavebnému povoleniu týmto podávam ako účastník konania a vlastník stavby- rodinného domu súp. č. 3324 
postavenej na parcele reg. C, pare. č. 3895/4 a pozemkov pare. č. 3895/3, k.ú. Staré Mesto v zákonnej lehote 
odvolanie, vydané rozhodnutie napádam v celom rozsahu a svoje odvolanie odôvodňujem nasledovnými dôvodmi: 

1. Rozpor s územným plánom zóny 

Na územie v ktorom sa nachádzajú záujmové pozemky, pare. č. 3894/2, 3894/6, 3894/1 a 3878/1 O k.ú. 
Staré Mesto sa vzťahuje Územný plán Hlavného Mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien 
a doplnkov (územie je umiestnené v území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia dokumentácia 
podrobnejšieho stupňa (ÚPN-Z) a územný plán na zonálnej úrovni Územný plán zóny Slavím A6, rok 
1985, v znení Aktualizácie územného plánu zóny A6, rok 2000 a Aktualizácie územného plánu zóny 
Slavín A6, rok 2003. Záujmové pozemky sa nachádzajú v sektore č. 83 ÚPN-Z A6, pre ktorý sú určené 
regulačné prvky, ktoré musí návrh rešpektovať. 
V zmysle interpretačnej a aplikačnej praxe sú podmienky na umiestnenie stavby výsledkom zosúladenia 
rôznych záujmov v území s prihliadnutím na budúce účinky stavby, najmä z hľadiska ochrany 
životného prostredia, súladu urbanisticko-architektonického riešenia stavby s okolím, určenia 
polohy stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným stavbám a výšky stavby. 
Podľa ÚPN-Z- VÝŠKA ZÁSTAVBY MUSÍ BYŤ PRISPÔSOBENÁ OKOLITEJ ZÁSTAVBE. Stavebný 
úrad v odôvodnení svojho rozhodnutia skonštatoval, že v zmysle návrhu stavebníka - 1podzemné 
podlažie čiastočne vnímateľné nad terénom, tri nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie je v súlade 
s okolitou zástavbou. Nie je mi zrejmé, akú okolitú zástavbu bral stavebný úrad do úvahy, nakoľko 
odvolávať sa na bytovku z umiestnenú vľavo (z pohľadu od ulice) od plánovanej Stavby je minimálne 



v rozpore s dobrými mravmi, nakoľko stavebnému úradu je a musí byť dobre známe, že uvedená 
nadstavba bytového domu (ktorej výške je taktmer totožná s výškou navrhovanej stavby) je a bola 
postavená v rozpore s ÚPN-Z (+ jedno podlažie a ustúpené podlažie) (aj viď. Nižšie stanovisko 
pamiatkového úradu). Okrem uvedenej bytovky okolie plánovanej Stavby tvorí rodinný dom súp. č. 3325, 
postavený na pozemku pare. č. 3895/6 a pozemku pare. č. 3895/1, rodinný dom súp. č. 3324, postavený 
na pozemku pare. č.3895/4 a pozemku pare. č. 3895/3, rodinný dom súp. č . 3323, postavený na pozemku 
pare. č.3905 a pozemku pare. č. 3904/1 , rodinný dom súp. č. 3881, postavený na pozemku pare. č.3896/4, 

pozemku pare. č. 3896/2 a pozemku pare. č. 3878/11, ako aj rodinný dom súp.č. 3374, postavený na 
pozemku pare. č. 3896/3, pozemku pare. č. 3896/1 a pozemku pare. č. 3878/12. Všetko sú to rodinné 
domy s prízemím a prvým podlažím. Aj v širšom pohľade je viac než zrejmé, že s výnimkou bytovky na 
Langsfeldovej ul. s nezákonnou nadstavbou sa v okolí navrhovanej Stavby žiadna iná stavba 
dosahujúca výšku 3 + 1 nenachádza. Mám za to, že stavebný úrad sa s reguláciou okolitej výstavby 
vôbec nevysporiadal, obmedzil sa na konštatovanie, že navrhovaná stavba je v súlade, pritom 
vôbec neuviedol, čo bral za podklad svojho rozhodnutia a z toho dôvodu je rozhodnutie 
nepreskúmatel'né. Odôvodnenie stavebného úradu v tejto časti považujeme za tendenčné, 
v absolútnom rozpore so skutkovým stavom. Stavebný úrad vytvára precedens, podľa ktorého je 
úplne v poriadku lokalitu rodinných domov zastavať bytovkami a vytvoriť tak z jedinečného 
areálu, akým Horský Park bezpochyby je - sídliskovú zástavbu. 

2. Nerešpektovanie územia susediaceho s areálom Kalvárie, ktorý má plochy s najvyšším 
výskytom kultúrnych, historických a sociálnych hodnôt 

Sektor 83 podľa ÚPN -Z susedí s areálom Kalvárie, ktorý má plochy s najvyšším výskytom kultúrnych, 
historických a sociálnych hodnôt a z toho dôvodu musí byť zamýšľaná výstavba starostlivo posúdená. 
V tejto súvislosti poukazujeme na Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Bratislava
centrálna mestská oblasť vypracované Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave, ako podklad pre 
uzemné plánovanie. Z uvedených zásad vyplývajú územné požiadavky pre sektor Gorazdova -
Novosvetská (uvedný sektor zahŕa aj ul. Langsfeldova, na ktorej je plánovaná Stavba): Sektor je tvorený 
solitérnou zástavbou prevažne rodinných domov a v11 v záhradách postavených v 20. storočí. 
Súčasťou sektora sú cirkevné a školské objekty - areál starej Kalvárie (zeleň s pozostatkami Kalvárie 

. z 18. storočia), kostol Panny Márie Snežnej, Lurdská Jaskyňa na Hlbokej ul., Apoštolská nunciatúra, 
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej a MŠ Gorazdova 6. 
Typickú zástavbu sektora narúšajú objekty, ktoré svojou mierkou a architektonickým výrazom 
nerešpektujú pamiatkové hodnoty územia na Timravinej ul., na Sokolskej ul., Čapkovej ul., Tajovského 
ul., Langsfe/dovej ul. a Šulekovej ul. 
Požiadavky: 
(i) zachovať a udržiavať uličnú sieť, objektovú skladbu, strešnú krajinu, nezastavovať dvory 

a záhrady 
(ii) areál cintorína s pamätníka Slavín zachovať ako sídelnú dominantu 
(iii) možnosť dostavby veže kostola Panný Márie Snežnej 
(iv) pri rekonštrukciách zachovať, resp. rešpektovať prevlácajúcu výškovú hladinu zástavby 

ulice, rešpektovať hmotovo - priestorové usporiadanie a charakteristickú strešnú krajinu 
dotknutej časti bloku, zachovať pôvodné tektonické, materiálové a primárne farebné riešenia 
hodnotných fasád 

(v) novostavby musia rešpektovať prevládajúcu Wškovú hladinu (!!!), uličnú čiaruJ 
rešpektovať hmotovo - priestorové usporiadanie, štruktúru zástavby (solitérna zástavba 
prevažne rodinných domov a víl v záhradách) (!!!), charakteristickú strešnú krajinu bloku, 
tektonické a materiálové riešenie fasád 

Pre úplnosť vyjadrenia v tomto bode poukazujeme na Záväzné stanovisko hl. Mesta SR Bratislavy zo dňa 
07.02.2018, č. MAGS OUIC 38245/18 - 44862, ktorým bol posudzovaný investičný zámer RD s tromi 
bytmi, par.č.3841/1 ,27, 3864/2, 3865/2, Bratislava (objekt mal navrhnuté dve podzemné podlažia, dve 



nadzemné podlažia a ustúpené podlažie)na Baníckej ulici, t.j. v lokalite, ktorá je od areálu Kalvárie vo 
väčšej vzdialenosti ako zamýšľaná výstavba na Langsfeldovej ul., kedy Magistrát hl. Mesta SR Bratislavy 
skonštatoval: „„Hmatové riešenie a priestorová skladba navrhovanej zástavby sa musí prispôsobiť 
charakteru územia. „„„„Z doloženého pohľadu je zrejmé, že navrhovaný investičný zámer, osadený 
podlahou 1. NP nad úroveň priľahlej Baníckej ulice, narúša svojím objemom a výškou kolorit a charakter 
okolitej zástavby. Nakolko objekt bezprostredne susedí s areálom Kalvárie, požadujeme týmto 
skutočnostiam podriadiť aj navrhovaný objem a výšku objektu" 

Rozhodnutiami správnych orgánov a ich vyjadreniami v rovnakých veciach rozdielne je narušený základný 
princíp právnej istoty účastníkov. Je mi zrejmé, že objekt na Baníckej je v inej zóne ako zamýšľaný objekt 
na Langsfeldovej (pri stavbe na Baníckej ani nepožadovali takú výšku objektu ako na Langsfeldovej), 
avšak obidve stavby susedia s areálom kultúrno historického významu a teda požiadavky z hľadiska 
rešpektovania charakteru výstavby a jej výšky musia byť príslušnými orgánmi smerované na stavebníka 
v oboch prípadoch. V opačnom prípade je narušená rovnosť stavebníkov a princíp právnej istoty 
účastníkov. 
K imanentným znakom právneho štátu patrí neodmysliteľne aj princíp právnej istoty (napr. PL. ÚS 
36/95), ktorého súčasťou je tiež požiadavka, aby sa na určitú právne relevantnú otázku pri 
opakovaní v rovnakých podmienkach dala rovnaká odpoveď (napr. 1. ÚS 87/93, PL. ÚS 16/95 a II. 
ÚS 80/99). 
Diametrálne odlišná rozhodovacia činnosť všeobecného súdu o tej istej právnej otázke za rovnakej 
alebo analogickej skutkovej situácie, pokiaľ ju nemožno objektívne a rozumne odôvodniť, je 
ústavne neudržateľná (m. m. PL. ÚS 21100, PL. ÚS 6/04, III. ÚS 328/05). Ak všeobecný súd rozhodol 
v zásade v identických veciach na základe analogických skutkových zistení s diametrálne 
odlišným výsledkom a svoj názorový posun primeraným spôsobom neodôvodnil, je jeho 
rozhodnutie v rozpore s ústavou chráneným princípom právnej istoty a porušuje právo na 
spravodlivé súdne konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru. (nález ústavného súdu 
SR z 29. mája 2013, sp. zn. /. ÚS 56412012-48) 
Zamestnanci správnych orgánov konajúci v rámci správneho konania síce nespadajú pod ústavnoprávny 
režim ako je tomu v prípade sudcov, ale je jednoznačne žiaduce a potrebné vnímať analógiu medzi 
rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v súdnom konaní a 
rozhodovaním o právach a povinnostiach týchto subjektov v správnom konaní. Samotná 
precedenčná zásada (a to aj v správnom konaní) totiž do určitej miery korešponduje aj s ústavným 
princípom rovnosti osôb pred zákonom (podľa čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 3 Ústavy SR). 

Rovnako poukazujem na§ 3 ods. 5 Správneho poriadku: Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať 
zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných 
alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 

3. Neprimeraný zásah do práva na zachovanie pohody bývania 

Navrhovanou stavbou, aj vzhľadom na jej výšku, bude v neprimeranom rozsahu narušené moje právo na 
zaručenie pohody bývania. A to jednak z dôvodu neprimeraného tienenia na pozemok ako aj z dôvodu 
subjektívne negatívnych pocitov z dôvodu navrhovanej stavby, ktoré v zmysle konštantnej judikatúry tiež 
odôvodňujú namietanie pohody bývania. Je zrejmé, že všetky okná na mojom rodinnom dome v smere 
do záhrady sú oknami obytných miestností, umiestnenie okien na zamýšľanej stavbe sa navrhuje tak, že 
clelé presklenné plochy smerujú smerom k týmto oknám do obytných miestností a na záhradu. Uvedenou 
výstavbou tak bude moje právo na súkromie neprimerane narušené. Taktiež negatívne vnímam 
skutočnosť, že v lokalite rodinných domov je povoľovaná ďalšia bytovka, čo nadväzuje na nezákonné 
predchádazjúce rozhodnutie stavebného úradu z r. cca 2008, kedy bola v rozpore s príslušnými právnymi 
predpismi povolená nadstavba bytového domu na Langsfeldovej ul„ Stavebný úrad opiera svoje 
rozhodnutie o predchádazjúcu nezákonnú výstavbu, zároveň nerešpektuje, že povoľovaná stavba je 



umiestnená nad rodinnými domami, v kopcovitom teréne. Navrhovaná výstavba predpokladá jedno 
„podzemné", čiastočne odkryté poschodie, ďalšie tri nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie. 
Z pohľadu rodinných domov - všetkých v danom území tak pôjde o 4 regulérne nadzemné podlažia 
a jedno ustúpené podlažie. Mám za to, že podzemné podlažie navrhované v tomto riešenom prípade 
nespíňa charakteristiku podzemného podlažia v zmysle vykonávacích právnych predpisov, ale sa jedná 
o regulérne nadzemné podlažie. Poukazujem tým na skutočnosť, že nad mojím rodinným domom bude 
stavba obludných rozmerov, a teda právo na súkromie moje a doterajších obyvateľov danej lokality je 
absolútne porušené. Cena nehnuteľností - rodinných domov zamýšľanou výstavbou rapísne klesne, 
nakoľko úmyslom každého kupujúceho rodinného domu je bývať v oblasti rodinných domov, nie na 
sídlisku, medzi panelákmi, kam svojimi rozhodnutiami stavebný úrad smeruje a svojím konaním vytvára 
precedens, že stavba bytoviek v uvedenej lokalite je úplne v poriadku a v súlade s právnymi predpismi 
a územným plánom, čo sa nezakladá na pravde. Vlastnícke právo jedného vlastníka nesmie 
neprimeraným spôsobom zasahovať do vlastníckych práv iných. Vybudovaním bytovky na Langsfeldovej 
ul. na podnikateľské účely stavebníka v rozpore s právnymi predpismi a UPN-Z (ako rozobrate nižšie) sa 
stavebník obohatí na úkor všetkých ostatných vlastníkov rodinných domov, ktorých hodnota majetku sa 
z dôvodu nezákonného rozhodnutia značne zníži. 

4. Procesné chyby v doručovaní 

Z oznámenia o začatí stavebného konania zo dňa 17.10.2018 nie je jasné, na základe akých ustanovení 
stavebného zákona a správneho poriadku má toto oznámenie povahu verejnej vyhlášky. Nie je mi zrejmé, 
z akého dôvodu stavebný úrad doručuje aj verejnou vyhláškou, keď zároveň v rozdeľovníku uvádza 27 
subjektov, ktorým oznámenie doručuje. 
V zmysle aplikovateľného práva a konštantnej judikatúry správny orgán môže doručovať písomnosti 
verejnu vyhláškou, avšak len ak tak doručuje všetkým účastníkom. Použiť rôzne spôsoby doručenia 
a vytvoriť tak rôzne „skupiny" účastníkov v jednom konaní je vylúčené. 

5. Rozhodnutie nespÍňa podstatné náležitosti stanovené právnymi predpismi 

Rozhodnutie stavebného úradu zo dňa 16.11.2018 neobsahuje overený situačný výkres so zakreslením 
predmetu územného rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy tak ako to vyžaduje §4 ods. 2 vyhlášky 
č. 453/2000 Z.z. Rozhodnutie tak považujem za nulitné, trpiace právnou vadou, nakoľko neobsahuje 
jednu zo svojich právnym predpisom predpísaných náležitostí a mne ako účastníkovi konania tak bola 
odňatá možnosť riadne sa vyjadriť k umiestneniu navrhovanej stavby na základe úplneho rozhodnutia. 

Vzhľadom na uvedené žiadam, aby odvolací orgán odvolaním napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil 
prvostupňovému správnemu orgánu na nové konanie a rozhodnutie. 

S úctou, ,/' «-
-------------L---------l-'-7---~-------
Ing. Ivan Kaplan . 
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Požiadavky pre sektor Horský park 
Vymedzenie hraníc sektora: Hroboňova, Prokopa Veľkého, Lesná, Nekrasovova, 

Majakovského, Búdkova 

Prevažnú časť sektora tvorí areál Horského parku, severnú a západnú hranicu sektora 

lemuje zástavba rodinných domov, v severovýchodnej časti sa nachádza areál internátov 

Ekonomickej univerzity, na východnej strane sa nachádzajú solitérne stavby. 
Sektor patrí do oblasti B, všeobecné požiadavky pre oblasť B sú stanovené 

v kapitolách CH 1.1 na strane 127, CH 1.2.1 na strane 129 a CH 1.2.2 na strane 130. 

Funkčné využitie 
historická funkcia - oddychovo-rekreačná 

• súčasná funkcia - oddychovo-rekreačná, obytná, občianska vybavenosť 
cieľová funkcia - oddychovo-rekreačná, obytná, občianska vybavenosť 

Požiadavky: 
zachovať a udržiavať uličnú sieť, objektovú skladbu, strešnú krajinu, nezastavovať, 
dvory a záhrady, 
používať tradičné sklony a typy striech (stanová, valbová, sedlová, manzardová, pri 
funkcionalistických objektoch a objektoch z neskoršieho obdobia výstavby, použiť 
strechu plochú) a tradičnú strešnú krytinu, sekundárne nevhodné úpravy striech 
nahradiť strechami typickými pre danú časť sektora, 
pri rekonštrukciách zachovať resp. rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu 
zástavby ulice, rešpektovať hmotovo-priestorové usporiadanie a charakteristickú 
strešnú krajinu dotknutej časti bloku, zachovať pôvodné tektonické, materiálové 
a primárne farebné riešenie hodnotných fasád, 
novostavby musia rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu, uličnú čiaru, 

rešpektovať hmotovo-priestorové usporiadanie, štruktúru zástavby (solitérna zástavba 
prevažne rodinných domov a víl v záhradách), charakteristickú strešnú krajinu bloku, 
tektonické a materiálové riešenie fasád, 
pri stavebných úpravách postupovať v súlade s charakterom solitérnej zástavby 
rodinných domov v zeleni, vrátane riešenia oplotení s priehľadmi do zelene 
nerešpektujúce objekty v areáli internátu na Prokopa Veľkého 41 nerešpektujú svojím 
stavebným riešením, výrazom, hmotovo-priestorovým riešením a umiestením dané 
prostredie, v prípade úpravy alebo novostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j . 
rešpektovať prevládajúcu hmotovo-priestorovú štruktúru vilovej solitémej zástavby, 

nerešpektujúci objekt na Búdkovej 32 a 34 hmotovo-priestorovým usporiadaním, 
plochou zastavanosti a výškou nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo 
novostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú 
hladinu zástavby ulice a hmotovo-priestorovú štruktúru solitémej zástavby, 

nerešpektujúci objekt na Búdkovej 36 hmotovo-priestorovým usporiadaním, plochou 
zastavanosti, výškou a funkciou nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo 
novostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú 
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hladinu zástavby ulice a hrnotovo-priestorovú štruktúru solitémej zástavby so 
zodpovedajúcou funkciou, 
nerešpektujúci objekt na Búdkovej 38 hmotovo-priestorovým usporiadaním, 
nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo novostavby riešiť v súlade s 
daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu zástavby ulice a 
hmotovo-priestorovú štruktúru solitémej zástavby, 

ožiada"ky pre sektor Gorazdova - N ovosvetská 
Výffieázéľiíe7iraníc s-ektora:~everovýcho'dna čast'Hro oňovej ulice, Prokopa Veľkého, Lesná, 

Nekrasovova, Majakovského, Búdková, Šulekova, Timravina, Mišíkova, Urbánkova, Hlboká 

cesta, Čapkova, Okánikova, Banícka, Pražská, Brnianska. 

Sektor je tvorený solitérnou zástavbou prevažne rodinných domov a víl v záhradách 

postavených v 20. stor. Súčasťou sektora sú cirkevné a školské objekty - areál starej Kalvárie 

(zeleň s pozostatkami kalvárie z 18. stor.) kostol Panny Márie Snežnej, Lurdská jaskyňa na 

Hlbokej ulici, Apoštolská nunciatúra, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej a materská 

škôlka Gorazdova 6. Typickú zástavbu sektora narúšajú obje/g)i, ktoré svojou mierkou 

a architektonickým výrazom nerešpektujú pami e odnoty uzemia - na Timravinej ul. , 

Sokolskej ul. Čapkovej ul. Tajovského ul. ngsfeldovej u . Šulekovej ul. 

Sektor patrí do oblasti B, všeobecné požiadavky pre oblasť B sú stanovené 
v kapitolách CH 1.1 na strane 127, CH 1.2.1 na strane 129 a CH 1.2.2 na strane 130. 

Funkčné využitie 
historická funkcia - obytná, školská, zdravotnícka, cirkevná 
súčasná funkcia - obytná, školská, administratívna, zdravotnícka, cirkevná, cintorín 

• cieľová funkcia - obytná, školská, administratívna, zdravotnícka, cirkevná, cintorín, 
oddychovo-rekreačná 

Požiadavky: 
zachovať a udržiavať uličnú si ľ, objektovú skla~pu, strešnú krajinu, nezastavovať 
dvory a záhrady, 
areál cintorína s pamätníkom Slavín zachovať ako sídelnú dominantu, 

možnosť dostavby kópie veže kostola Pann Márie Sn v ~1:;:, ======:;=.:~~ 
pri rekonštrukciách zachovať res . rešpektovať revládajúcu Y 'škovú 
zástavby ulice, rešpektovať hmot o-pnestorové usporiadanie a charakteristickú 
strešnú krajinu dotknutej časti bloku, zachovať pôvodné tektonické, materiálové 
a rimárne farebné riešenie hodnotných fasád, 
novostavby musia rešpektovať prevládajúcu 'škovú hladinu, uličnú čiaru, 

rešpektovať hmotovo-priestorové usponä'dame, tr'UléRiru zástavby (sohtéma zástavba 
prevažne rodinných domov a víl v záhradách), charalctensti.cKíí strešnú krajinu bloku, 

a mateľiáfové rie'fenie fasáa, 
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používať tradičné sklony a typy striech (stanová, valbová, sedlová, manzardová, pri 

funkcionalistických objektoch a objektoch z neskoršieho obdobia výstavby použiť 
strechu plochú) a tradičnú strešnú krytinu, sekundárne nevhodné úpravy striech 
nahradiť strechami typickými pre danú časť sektora, 
v prípade úprav bytových domov nie je možné riešiť čiastkové zmeny na úkor ich 

celistvého architektonického výrazu 

rezervná plocha R 35 na nároží ul. Gorazdova a Langsfeldova (Langsfeldova 1) môže 
byť zastavaná solitérnou vilou, rodinným domom, ktorého architektonický výraz musí 
rešpektovať historickú štruktúru a výraz okolitej zástavby, 

nerešpektujúci objekt na Brnianskej 3 lunotovo-priestorovým usporiadaním a výškou 

nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo novostavby riešiť v súlade s 
daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu zástavby ulice a 

hmotovo-priestorovú štruktúru soliternej zástavby, 
nerešpektujúci objekt na Ta·ovského 1 hmotovo-priestorovým usporiadaním, plochou 
zastavanosti a výškou erešpelffiije dané prostredie, v prípade úpravy alebo 

novostavby riešiť v súlade Haným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú 
hladinu zástavby ulice a lunotovo-priestorovú štruktúru solitérnej zástavby, 

erešp'élctiijúc1 bjekt na Tajovskéhq 2 priamo nadväzuje na susedný objekt na 

~~ého ~. hmotovo-priestorovým usporiadaním nerešpektuje dané prostredie, 

v prípade úpravy alebo novostavbY. riešiť Y,,.Súlade dan' rostredím, tJ. 
V'o/eš ektovať revJáda"úcu :yýskov.:u a ' taVc ulice a...-bmotovo- "esterovú 

š ~1itern . mtavb s latnerifm redfilradky. 
nerešpektujúci objekt na Nekrasovovej 6/a hmotovo-priestorovým usporiadaním 
a plochou zastavanosti nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo 

novostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú 
hladinu zástavby ulice a lunotovo-priestorovú štruktúru solitérnej zástavby, 
nerešpektujúci objekt situovaný vedľa objektu na Havlíčkovej 7 /b lunotovo

priestorovým usporiadaním, plochou zastavanosti a architektonickým riešením 
nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo novostavby riešiť v súlade s 

daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu zástavby ulice a 
hmotovo-priestorovú štruktúru solitérnej zástavby, 
nerešpektujúci objekt na ulici Na Slavíne 1 hmotovo-priestorovým usporiadaním, 

plochou zastavanosti a výškou nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo 
novostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j. rešpektovať prevládajúcu výškovú 

hladinu zástavby ulice a lunotovo-priestorovú štruktúru solitérnej zástavby, 
nerešpektujúci objekt na Šulekovej 22 lunotovo-priestorovým usporiadaním, plochou 

zastavanosti a výškou nerešpektuje dané prostredie, v prípade úpravy alebo 
novostavby riešiť v súlade s daným prostredím, t.j . rešpektovať prevládajúcu výškovú 

hladinu zástavby ulice a lunotovo-priestorovú štruktúru solitérnej zástavby, 
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Mestská časť BR~l~'.\LtY·~„-.,~.J.l'~Y.: . :·: ... . . · 
Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
Bratislava 

V Bratislave, dňa 11.12.2018 

Vo veci spojeného územného a stavebného konania: 

č.j. 9931/50389/2018/STA/Kul-G/81 

VEC: 
Odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu o umiestnení stavby 

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. v spojení 
s § 7a písm. i) zák. č. 377/1990 Zb. A čl. 67 štatútu hl. Mesta Bratislavy v nadväznosti na §1 písm. c) zák. 
308/2003 Z.z. a §2 písm. e) zák. č. 416/2001 rozhodol dňa 16.10.2018 o umiestnení stavby: „Mestská vila 
Langsfeldova, Bratislava" na pozemkoch pregistra ,,G" parc.č . 3894/2, 3894/6, 3894/1, 3878/10 v k.ú. Staré Mesto 
s prípojkami inžinierskych sietí aj na pozemku parc.č . 3878/1, k.ú. Staré Mesto v rozsahu projektovej 
dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Marek Filo, Cityprojekt s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava v 08/2017 
pre stavebníka: spol. ADVISORY s.r.o. so sídlom Krčméryho 19, 81 1 04 Bratislava a to v spojenom územnom 
a stavebnom konaní (ďalej len „Stavebné povolenie"). Stavebné povolenie bolo dňa 29.1 1.2018 zverejnené 
na úradnej tabuli miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto. 

Proti Stavebnému povoleniu týmto podávam ako účastník konania a vlastník stavby - rodinného domu 
súp. č. 3881 postavenej na parcele reg. C, pare. č. 3896/4 a pozemkov pare. č. 3896/2 v zákonnej lehote 
odvolanie, vydané rozhodnutie napádam v celom rozsahu a svoje odvolanie odôvodňujem nasledovnými 
dôvodmi: 

1. Neobstaranie všetkých podkladov potrebných na rozhodnutie 

Dňa 24. 10.2018 mi bolo obyčajnou poštou doručené oznámenie o začatí stavebného konania 
a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, (doručovanie vyplýva 
aj z rozdeľovníka uvedeného v oznámení). Miestne zisťovanie v predmetnom stavebnom konaní 
sa uskutočnilo dňa 15.11.2018 a v rámci neho vedúca oddelenia územného rozhodovania a stavebného 
poriadku Bratislava Staré Mesto Ing. Mária Kullmanová, na základe ústnej námietky mojej manželky 
Márie Vargovej, požiadala architekta stavebníka aby vstúpil do nášho domu z dôvodu, aby bolo 
poukázané na skutočnosť, že na strane, kde má byť umiestnená navrhovaná stavba: .Mestská vila 
Langsfeldova" máme umiestnené okno do miestnosti, ktorá bude po výstavbe trvalo zatienená a bez 
slnka. Z toho dôvodu sme sa domáhali predloženia znaleckého svetlotechnického posudku. 
Po oznámení architekta, že .to nebude viac ako 12 metrov", Ing. Kullmanová skonštatovala, že: „všetci 
vieme, že je to kuchyňa" a že máme stavebnému úradu predložiť výmeru tejto miestnosti. Manželka tak 
aj urobila a listom dňa 19.11.2018 uloženým do podateľne miestneho úradu BA- Staré Mesto, 
stavebnému úradu oznámila, že uvedená miestnosť bola riadne premeraná a jej výmera je 12,2 m2 

a je teda považovaná za obytnú miestnosť. Z uvedeného dôvodu sme opätovne žiadali o predloženie 
svetlotechnického posudku, uvedené sme opakovali ešte raz listom 28.11.2018 do podateľne miestneho 
úradu BA- Staré Mesto, t.j. o jeho predloženie sme žiadali celkom 3 krát. Svetlotechnický posudok nám 
do dnešného dňa nebol doručený a máme za to, že nerešpektuje hygienické požiadavky na denné 



osvetlenie, čo výplýva aj z toho, že v svetlotechnickom posudku nie je podľa vyjadrenia 
Ing. Kullmanovej a architekta stavebníka zohľadnená skutočnosť, že okná na našom rodinnom 
dome smerujúce priamo k navrhovanej stavbe, sú oknami obytnej miestnosti. Z tohto dôvodu sme 
robili kroky opísané v texte vyššie (premeranie, žiadosti o predloženie svetlotechnického posudku). 
Vplyvom výstavby bytového domu dôjde k prekročeniu povoleného ekvivalentného uhla 
vonkajšieho tienenia 30', v zmysle požiadaviek STN 73 580 - 1 Denné osvetlenie budov, časť 1· 
Základné požiadavky a zároveň dôjde k neprípustnému skráteniu doby preslnenia v súlade 
s požiadavkami STN 73 4301 Budovy na bývanie. Navrhované riešenie Stavby je tak v rozpore 
s platnými právnymi predpismi na ochranu verejného zdravia. Z opisu skutkovej situácie je a musí 
byť logicky zrejmé, že pri zvážení skutočnosti , že naše okno do obytnej miestnosti sa nachádza 
na prízemí nášho rodinného domu, pričom navrhovaná výška bytového domu je 14,55 m, vzdialenosť 

medzi navrhovanou Stavbou a mojím RD je 6,69 m, že svetlotechnický posudok nevzal do úvahy 
skutočnosť, že predmetné okno je oknom do obytnej miestnosti. Uvedené sme namietali 
už pri miestnom zisťovaní, následne doplňali podaniami, ako je uvedené vyššie. 

Podľa § 32 ods. 1 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 § 27 ods. 1: „Ak je to potrebné, správny orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú 
lehotu, pokiaľ ju neustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon." 

Podľa § 27 ods. 4: Pri pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, pokiaľ sa nepreukáže opak. 

Zpredloženej dokumentácie je zrejmé, že výmeru miestnosti manželka doložila dňa 19.11.2018 
do podateľne miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto, a nakoľko lehota zo strany stavebného úradu 
nebola pri miestnom zisťovani určená, považujeme ju v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení 
za primeranú. Je však zrejmé, že stavebný úrad tieto skutočnosti nevzal do úvahy, nepočkal, či dôjde 
k určeniu výmery miestnosti tak, ako bolo dohodnuté na miestnom zisťovaní a hneď, deň 

po uskutočnení miestneho zisťovania (čo je absolútne jasné, že ako účastníci sme požadovaný 
dokument nemohli stihnúť doručiť), vydal stavebné povolenie. 

Poukazujem tiež na §3 ods. 2 Správneho poriadku podľa ktorého: .Správne orgány sú povinné 
postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými 
osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy 
účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom 
konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány 
poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu." 

2. Nedodržanie odstupových vzdialeností 

Stavebník podľa projektovej dokumentácie nerešpektoval § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v súlade 
s ktorým, ak rodinné domy tvoria medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byt' menšia 
ako 7 m. V zmysle projektovej dokumentácie je vzdialenosť medzi navrhovanou stavbou a mojím RD 
6,69 m, t.j. menej ako pripúšťa vyhláška č. 532/2002 Z.z„ Stavebný úrad sa s uvedenou skutočnosťou 
žiadnym spôsobom nevysporiadal, rovnako v rozhodnutí neuviedol aká je vzdialenosť navrhovanej 
stavby od hranice môjho pozemku pare. č. 3896/4. 

3. Neprimeraný zásah do práva na zachovanie pohody bývania 
Navrhovanou stavbou, aj vzhľadom na jej výšku, bude v neprimeranom rozsahu narušené moje právo 
na zaručenie pohody bývania. A to jednak z dôvodu neprimeraného tienenia (viď. bod. 1) ako aj 



z dôvodu subjektívne negatívnych pocitov z dôvodu navrhovanej stavby, ktoré v zmysle konštantnej 
judikatúry tiež odôvodňujú namietanie pohody bývania. Mám za to, že navrhovanou stavbou bude 
značne narušené moje súkromie - aj v zmysle už opísaného umiestnenia môjho prízemného okna 
do strany k navrhovanej bytovke, ako aj pohľadom do mojej záhrady. Je zrejmé, že navrhovaná stavba 
nám tieni nielen na dom, ale i na pozemok v takom rozsahu, že čas slnečného svitu na dom, ako aj 
na pozemok, je značne skrátený. „Hradením" potenciálnych susedov navrhovanej bytovky do obytných 
miestností nášho rodinného domu aj záhrady, bude v značnom rozsahu narušené naše právo 
na súkromie. Zároveň poukazujem na zvýšenú prašnosť a hluk, ktorým je sprevádazná každa stavba, 
u bytovky takéhoto rozsahu v danej lokalite považujem toto zaťaženie očakávaným hlukom a prachom 
za nadmerné pre danú lokalitu. Taktiež mám za to, že stavebný úrad sa nevysporiadal, resp. 
nedostatočne vysporiadal s nárokmi na cestnú komunikáciu na ul. Langsfeldova a to nielen počas doby 
výstavby, ale aj počas obývania navrhovanej stavby, nakoľko je zrejmé, že úzka komunikácia 
na Langsfeldovej ul. je už v súčasnosti preťažená. Taktiež negatívne vnímam skutočnosť, že v lokalite 
rodinných domov je povoľovaná ďalšia bytovka, čo nadväzuje na nezákonné predchádazjúce 
rozhodnutie stavebného úradu z r. cca 2008, kedy bola v rozpore s príslušnými právnymi predpismi 
povolená nadstavba bytového domu na Langsfeldovej ul. Stavebný úrad opiera svoje rozhodnutie 
o predchádazjúcu nezákonnú výstavbu, zároveň nerešpektuje, že povoľovaná stavba je umiestnená 
nad rodinnými domami, v kopcovitom teréne. Navrhovaná výstavba predpokladá jedno „podzemné", 
čiastočne odkryté poschodie, ďalšie tri nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie. Z pohľadu 

rodinných domov - všetkých v danom území tak pôjde o 4 regulérne nadzemné podlažia a jedno 
ustúpené podlažie. Mám za to, že podzemné podlažie navrhované v tomto riešenom prípade nesplňa 
charakteristiku podzemného podlažia v zmysle vykonávacích právnych predpisov, ale sa jedná 
o regulérne nadzemné podlažie. Poukazujem tým na skutočnosť, že pri našom rodinnom dome bude 
stavba obludných rozmerov, a teda právo na súkromie moje a doterajších obyvateľov danej lokality 
je absolútne porušené. Cena nehnuteľností - rodinných domov zamýšľanou výstavbou rapídne klesne, 
nakoľko úmyslom každého kupujúceho rodinného domu je bývať v oblasti rodinných domov, nie 
na sídlisku, medzi panelákmi, kam svojimi rozhodnutiami stavebný úrad smeruje. Vlastnícke právo 
jedného vlastníka nesmie neprimeraným spôsobom zasahovať do vlastníckych práv iných. 
Vybudovaním bytovky na Langsfeldovej ul. na podnikateľské účely stavebníka v rozpore s právnymi 
predpismi a UPN-Z (ako je rozobraté nižšie) sa stavebník obohatí na úkor všetkých ostatných vlastníkov 
rodinných domov, ktorých hodnota majetku sa z dôvodu nezákonného rozhodnutia značne zníži. 

4. Rozpor s územným plánom zóny 

Na územie v ktorom sa nachádzajú záujmové pozemky, pare. č. 3894/2, 3894/6, 3894/1 a 3878/10 k.ú. 
Staré Mesto sa vzťahuje Územný plán Hlavného Mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších 
zmien a doplnkov (územie je umiestnené v území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia 
dokumentácia podrobnejšieho stupňa (ÚPN-Z) a územný plán na zonálnej úrovni. Územný plán zóny 
Slavín A6, rok 1985, v znení Aktualizácie územného plánu zóny A6, rok 2000 a Aktualizácie územného 
plánu zóny Slavín A6, rok 2003. Záujmové pozemky sa nachádzajú v sektore č. 83 ÚPN-Z A6, pre ktorý 
sú určené regulačné prvky, ktoré musí návrh rešpektovať. 
V zmysle interpretačnej a aplikačnej praxe sú podmienky na umiestnenie stavby výsledkom zosúladenia 
rôznych záujmov v území s prihliadnutím na budúce účinky stavby, najmä z hľadiska ochrany 
životného prostredia, súladu urbanistícko-architektonického riešenia stavby s okolím, určenia 
polohy stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným stavbám a výšky stavby. 
Podľa ÚPN-Z - VÝŠKA ZÁSTAVBY MUSi BYŤ PRISPÔSOBENÁ OKOLITEJ ZÁSTAVBE. 
Stavebný úrad v odôvodnení svojho rozhodnutia skonštatoval, že v zmysle návrhu stavebníka -
1 podzemné podlažie čiastočne vnímateľné nad terénom, tri nadzemné podlažia a jedno ustúpené 
podlažie je v súlade s okolitou zástavbou. Nie je mi zrejmé, akú okolitú zástavbu bral stavebný úrad 
do úvahy, nakoľko odvolávať sa na bytovku umiestnenú vľavo (z pohľadu od ulice) od plánovanej 
Stavby je minimálne v rozpore s dobrými mravmi , nakoľko stavebnému úradu je a musí byť dobre 



známe, že uvedená nadstavba bytového domu (ktorej výške je taktmer totožná s výškou navrhovanej 
stavby) je a bola postavená v rozpore s ÚPN-Z (+jedno podlažie a ustúpené podlažie) (aj v iď . nižšie 
stanovisko pamiatkového úradu). Okrem uvedenej bytovky okolie plánovanej Stavby tvorí rodinný dom 
súp. č. 3325, postavený na pozemku pare. č. 3895/6 a pozemku pare. č. 3895/1, rodinný dom súp. 
č. 3324, postavený na pozemku pare. č.3895/4 a pozemku pare. č. 3895/3, rodinný dom súp. č. 3323, 
postavený na pozemku pare. č.3905 a pozemku pare. č. 3904/1, rodinný dom súp. č. 3881, postavený 
na pozemku pare. č.3896/4, pozemku pare. č. 3896/2 a pozemku pare. č. 3878/11 , ako aj rodinný dom 
súp.č. 3374, postavený na pozemku pare. č. 3896/3, pozemku pare. č. 3896/1 a pozemku pare. 
č. 3878/12. Všetko sú to rodinné domy s prízemím a prvým podlažím. Aj v širšom pohľade je viac než 
zrejmé, že s výnimkou bytovky na Langsfeldovej ul. s nezákonnou nadstavbou sa v okolí 
navrhovanej Stavby žiadna iná stavba dosahujúca výšku 3 + 1 nenachádza. Mám za to, že 
stavebný úrad sa s reguláciou okolitej výstavby vôbec nevysporiadal, obmedzil sa 
na konštatovanie, že navrhovaná stavba je v súlade, pritom vôbec neuviedol, čo bral za podklad 
svojho rozhodnutia a z toho dôvodu je rozhodnutie nepreskúmatel'né. Odôvodnenie stavebného 
úradu v tejto časti považujeme za tendenčné, v absolútnom rozpore so skutkovým stavom. 
Stavebný úrad vytvára precedens, podl'a ktorého je úplne v poriadku lokalitu rodinných domov 
zastavať bytovkami a vvtvoriť tak z jedinečného areálu, akým Horský Park bezpochyby je -
sídliskovú zástavbu. 

5. Nerešpektovanie územia susediaceho s areálom Kalvárie, ktorý má plochy s najvyšším 
výskytom kultúrnych, historických a sociálnych hodnôt 

Sektor 83 podľa ÚPN -Z susedí s areálom Kalvárie, ktorý má plochy s najvyšším výskytom kultúrnych, 
historických a sociálnych hodnôt a z toho dôvodu musí byť zamýšľaná výstavba starostl ivo posúdená. 
V tejto súvislosti poukazujeme na Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Bratislava. 
centrálna mestská oblasť vypracované Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave, ako podklad 
pre uzemné plánovanie. Z uvedených zásad vyplývajú územné požiadavky pre sektor Gorazdova -
Novosvetská (uvedný sektor zahŕňa aj ul. Langsfeldova, na ktorej je plánovaná Stavba): Sektor je 
tvorený so/itérnou zástavbou prevažne rodinných domov a víl v záhradách postavených v 20. 
storočí. Súčasťou sektora sú cirkevné a školské objekty - areál starej Kalvárie (zeleň s pozostatkami 
Kalvárie z 18. storočia), kostol Panny Márie Snežnej, Lurdská Jaskyňa na Hlbokej ul., Apoštolská 
nunciatúra, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej a MŠ Gorazdova 6. 
Typickú zástavbu sektora narúšajú objekty, ktoré svojou mierkou a architektonickým vVrazom 
nerešpektujú pamiatkové hodnoty územia na Timravinej ul., na Sokolskej ul., Čapkovej ul., 
Tajovského ul., Langsfeldovej ul. a Šulekove} ul. 
Požiadavky: 
(i) zachovať a udržiavať uličnú sieť, objektovú skladbu, strešnú krajinu, nezastavovať dvory 

a záhrady 
(ii) areál cintorína a pamätníka Slavín zachovať ako sídelnú dominantu 
(iii) možnosť dostavby veže kostola Panný Márie Snežnej 
(iv) pri rekonštrukciách zachovať, resp. rešpektovať prevlácajúcu výškovú hladinu zástavby 

ulice, rešpektovať hmotovo - priestorové usporiadanie a charakteristickú strešnú krajinu 
dotknutej časti bloku, zachovať pôvodné tektonické, materiálové a primárne farebné riešenia 
hodnotných fasád 

(v) novostavby musia rešpektovať prevládajúcu výškovú hladinu (!!!), uličnú čiaru.i 

rešpektovať hmotovo - priestorové usporiadanie, štruktúru zástavby (solitérna zástavba 
prevažne rodinných domov a víl v záhradách) (!!!), charakteristickú strešnú krajinu bloku, 
tektonické a materiálové riešenie fasád 

Pre úplnosť vyjadrenia v tomto bode poukazujem na Záväzné stanovisko hl. Mesta SR Bratislavy zo dňa 
07.02.2018, č. MAGS OUIC 38245/18 - 44862, ktorým bol posudzovaný invest ičný zámer RD s tromi 
bytmi, par.č.3841/1, 27, 3864/2, 3865/2, Bratislava (objekt mal navrhnuté dve podzemné podlažia, dve 



nadzemné podlažia a ustúpené podlažie) na Baníckej ulici, t.j. v lokalite, ktorá je od areálu Kalvárie 
vo väčšej vzdialenosti ako zamýšľaná výstavba na Langsfeldovej ul., kedy Magistrát hl. Mesta SR 
Bratislavy skonštatoval: .... Hmotové riešenie a priestorová skladba navrhovanej zástavby sa musí 
prispôsobiť charakteru územia . ... „„.Z doloženého pohľadu je zrejmé, že navrhovaný investičný zámer, 
osadený podlahou 1. NP nad úroveň priľahlej Baníckej ulice, narúša svojím objemom a výškou kolorit 
a charakter okolitej zástavby. Nakoľko objekt bezprostredne susedí s areálom Kalvárie, 
požadujeme týmto skutočnostiam podriadiť aj navrhovaný objem a výšku objektu" 

Rozhodnutiami správnych orgánov a ich vyjadreniami v rovnakých veciach rozdielne je naruseny 
základný princíp právnej istoty účastníkov. Je mi zrejmé, že objekt na Baníckej je v inej zóne 
ako zamýšľaný objekt na Langsfeldovej (pri stavbe na Baníckej ani nepožadovali takú výšku objektu 
ako na Langsfeldovej), avšak obidve stavby susedia s areálom kultúrno historického významu a teda 
požiadavky z hľadiska rešpektovania charakteru výstavby a jej výšky musia byť príslušnými orgánmi 
smerované na stavebníka v oboch prípadoch. V opačnom prípade je narušená rovnosť stavebníkov 
a princíp právnej istoty účastníkov. 
K imanentným znakom právneho štátu patrí neodmysliteľne aj princíp právnej istoty (napr. PL. 
ÚS 36195), ktorého súčasťou je tiež požiadavka, aby sa na určitú právne relevantnú otázku pri 
opakovaní v rovnakých podmienkach dala rovnaká odpoveď (napr./. ÚS 87193, PL. ÚS 16195 a II. 
ÚS 80199). 
Diametrálne odlišná rozhodovacia činnosť všeobecného súdu o tej istej právnej otázke 
za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, pokiaľ ju nemožno objektívne a rozumne 
odôvodnit; je ústavne neudržateľná (m. m. PL. ÚS 21100, PL. ÚS 6104, III. ÚS 328/05). 
Ak všeobecný súd rozhodol v zásade v Identických veciach na základe analogických skutkových 
zistení s diametrálne odlišným výsledkom a svoj názorový posun primeraným spôsobom 
neodôvodnil, je jeho rozhodnutie v rozpore s ústavou chráneným princípom právnej istoty 
a porušuje právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 
dohovoru. (nález Ústavného súdu SR z 29. mája 2013, sp. zn. /. ÚS 56412012-48) 
Zamestnanci správnych orgánov konajúci v rámci správneho konania síce nespadajú 
pod ústavnoprávny režim ako je tomu v prípade sudcov, ale je jednoznačne žiadúce a potrebné 
vnímať analógiu medzi rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb 
v súdnom konaní a rozhodovaním o právach a povinnostiach týchto subjektov v správnom 
konaní. Samotná precedenčná zásada (a to aj v správnom konaní) totiž do určitej miery korešponduje 
aj s ústavným princípom rovnosti osôb pred zákonom (podľa čl. 12 ods. 1a čl. 1 3 ods. 3 Ústavy SR). 

Rovnako poukazujem na § 3 ods. 5 Správneho poriadku: Rozhodnutie správnych orgánov musí 
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo 
zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 

6. Procesné chyby v doručovaní 

Z oznámenia o začatí stavebného konania zo dňa 17. 10.2018 nie je jasné, na základe akých ustanovení 
stavebného zákona a správneho poriadku má toto oznámenie povahu verejnej vyhlášky. Nie je mi 
zrejmé, z akého dôvodu stavebný úrad doručuje aj verejnou vyhláškou, keď zároveň v rozdeľovníku 

uvádza 27 subjektov, ktorým oznámenie doručuje. 

V zmysle aplikovateľného práva a konštantnej judikatúry správny orgán môže doručovať písomnosti 
verejnu vyhláškou, avšak len ak tak doručuje všetkým účastníkom. Použiť rôzne spôsoby doručenia 
a vytvoriť tak rôzne „skupiny" účastníkov v jednom konaní je vylúčené. 

Nemožno opomenúť ani fakt, že oznámenie o začatí stavebného konania mi bolo doručené listom, 
rovnako tak aj mojej manželke. Uvedené doručovanie vyplýva aj z rozdeľovníka oznámenia o začatí 
stavebného konania. Následne, som legitímne očakával, že rozhodnutie o výsledku stavebného konania 
mi bude doručené rovnako, ako jeho oznámenie, a to poštou. Dňa 07. 12.2018 som sa náhodne 



od suseda dozvedel, že stavebné povolenie k stavbe: „Mestská vila Langsfeldova" bolo vydané 
a to 16.11 .2018, t.j. okamžite deň po miestnom zisťovaní a bolo zverejnené len verejnou vyhláškou. 
Uvedený krok vnímam ako úmyselné uvedenie do omylu, aby som, aj vzhľadom na miestnom 
zisťovaní prejednávanú skutočnosť,- že kuchyňa má takmer s určitosťou viac ako 12 m2, stratil možnosť 
hájiť svoje práva v odvolacom konaní a tým umožnil stavebníkovi rýchle a bezproblémové získanie 
právoplatného stavebného povolenia. V tejto súvislosti opätovne poukazujem aj na § 3 ods. 2 
Správneho poriadku. 

7. Rozhodnutie nespÍňa podstatné náležitosti stanovené právnymi predpismi 

Rozhodnutie stavebného úradu zo dňa 16.11 .2018 neobsahuje overený situačný výkres so zakreslenim 
predmetu územného rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy tak ako to vyžaduje §4 ods. 2 vyhlášky 
č. 453/2000 Z.z. Rozhodnutie tak považujem za nulitné, trpiace právnou vadou, nakoľko neobsahuje 
jednu zo svojich právnych predpisov predpísaných náležitosti a mne ako účastníkovi konania tak bola 
odňatá možnosť riadne sa vyjadriť k umiestneniu navrhovanej stavby na základe úplneho rozhodnutia. 

Z tu uvedených dôvodov je zrejmé, že stavebný úrad pri vydaní rozhodnutia postupoval v rozpore so zákonom, 
keď nezistil spoľahlivo skutkový stav, nevzal do úvahy moju námietku účastníka, rozhodol v rozpore s UPN-Z, 
rovnako procesne pochybil pri doručovaní a vyhotovení rozhodnutia a rovnako mám za to, že nepristupoval 
rovnako ku všetkým účastníkom konania a vykonával úkony, ktoré boli v prospech stavebníka na úkor ostatných 
účastníkov, čím nezabezabezpečil všetkým účastníkom rovnaký prístup k správnemu orgánu. 

Vzhľadom na uvedené žiadam, aby odvolací orgán odvolaním napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil 
prvostupňovému správnemu orgánu na nové konanie a rozhodnutie. 

S úctou, 

,K/ 
--------1---\·----\r---------------------. ' 

František · arga 
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