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Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný 
odvolací orgán v zmysle § 3 ods. 5, písm. c) zákona č. 13511961 Zb. o pozemných 
komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon"), vo veci odvolania 
účastníka konania spoločnosti M.J.A. PLUS s.r.o„ so sídlom Silvánska 29, 841 04 Bratislava, 
IČO: 48 340 383, proti rozhodnutiu Hlavného mesta SR Bratislavy ako špeciálneho stavebného 
úradu, zn. MAGS SSU 48391/2018/444087-9/Hu zo dňa 22.10.2018, ktorým bolo 
stavebníkovi, Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava, v zastúpení 
spoločnosťou Twin City Infrastructure s.r.o, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO : 
50 847 279, ďalej zastúpený Ing. Barbarou Némethovou, bytom Merllotová 8, 831 02 
Bratislava, vydané stavebné povolenie na stavebné objekty „SO A2.201 O Úprava križovatky č. 
651 , Karadžičova - Páričkova, SO A2.2011 Križovatka č. 65 1, Karadžičova - Páričkova -
CDS, SO A2.201 l.1 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia a zberača prúdu", ako 
súčasť stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, križovatka č . 608 , Karadžičova 

- Mlynské Nivy - Dostojevského rad - Dunajská" na pozemkoch registra „C" - KN parcelné 
čísla 2186311, 21863/2, 21290/4, 21290/26, 9781/4 katastrálne územie Staré Mesto, Bratislava, 
(druh stavby: zmena dokončenej stavby - dopravná infraštruktúra - trvalá líniová stavba, účel 

stavby: rekonštrukcia existujúcej križovatky, vylepšenie niektorých parametrov), v súlade 
s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok") 

rozhodol takto: 

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozenmých komunikácií, ako príslušný 
odvolací orgán podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku, odvolanie účastníka konania 
spoločnosť M.J.A. PLUS s. r.o„ so sídlom Silvánska 29, 841 04 Bratislava z a m ie t a 
a rozhodnutie Hlavného mesta SR Bratislavy zn. MAGS SSU 48391/2018/444087-9/Hu zo 
dňa 22.10.2018 potvrdzuj e. 

Odôvodnenie 

Dňa 25.6.20 19 Hlavné mesto SR Bratislava ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie I. a II . triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad"), rozhodnutím zn. MAGS SSU 
48391/2018/444087-9/Hu zo dňa 22.1 0.2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") vydalo pre 
stavebníka Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava, v zastúpení 
spoločnosťou Twin City Infrastructure s.r.o, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 
50 847 279, ďalej zastúpený Ing. Barbarou Némethovou, bytom Merllotová 8, 83 1 02 
Bratislava (ďalej len „stavebník") stavebné povolenie na stavebné objekty SO A2.201 O Úprava 



križovatky č. 651 , Karadžičova - Páričkova, SO A2.2011 Križovatka č . 651, Karadžičova -
Páričkova - CDS, SO A2.2011.1 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia a zberača 
prúdu, ako súčasť stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, križovatka č. 608, 
Karadžičova - Mlynské Nivy - Dostojevského rad - Dunajská" Mestská časť Bratislava -
Ružinov (ďalej len „stavba"). 

Špeciálny stavebný úrad listom č.j. MAGS SSU 4839112018/386221-3/Hu zo dňa 6.8.2018 
oznámil začatie stavebného konania zákonne stanovenému okruhu účastníkov konania v súlade 
s ustanovením § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon"). 

V stavebnom konaní vzniesol účastník konania spoločnosť M.J.A. PLUS s.r.o., Silvánska 29, 
841 04 Bratislava, listom zo dňa 7.9.2018 námietky, v ktorých uviedol, že podľa§ 58 ods. 2 
stavebného zákona musí stavebník preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má 
k pozemku iné práva podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom 
požadovanú stavbu a ako spoluvlastník pozemku v Y2 so spoločnosťou CNC, a.s. Borská 6, 841 
04 Bratislava, na ktorom sa má uskutočniť stavba, neposkytla stavebníkovi stavebného konania 
súhlas s realizáciou stavby žiadnou z foriem uvedených v § 139 ods. 1 písm. a) Stavebného 
zákona a stavebník nepreukázal existenciu iných práv k pozemku podľa § 13 9 ods. 1 b) a c) 
stavebného zákona a preto žiadal stavebné konanie zastaviť. 

Špeciálny stavebný úrad podané námietky účastníka konania zamietol a v odôvodnení 
napadnutého rozhodnutia ich vyhodnotil ako neopodstatnené z dôvodu, že komunikácie na 
Karadžičovej ulici sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré nadobudla 
z vlastníctva štátu na základe zákona č. 518/ 1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo 
zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány 
miestnej štátnej správy, zákona č. 139/ 1991 Zb. o majetku obcí a cestného zákona a taktiež 
z dôvodu § 4 zákona č . 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní 
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Špeciálny stavebný úrad k námietkam ďalej 
uviedol, že výstavba miestnych komunikácií a ich vyvolané úpravy sa budujú vo verejnom 
záujme ako to vyplýva zo zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa povoľovanou stavbou nezmení jej doterajšie 
využitie, z čoho vyplýva, že táto úprava komunikácií je navrhnutá pre zlepšenie 
nevyhovujúceho stavu dopravnej situácie, zabezpečenie zvládnutia nárastu dopravného 
zaťaženia, skvalitneniu dopravy a zvýšenia bezpečnosti pre automobilovú, cyklistickú a pešiu 
dopravu. 

Voči rozhodnutiu špeciálneho stavebného úradu zn. MAGS SSU 4839112018/444087-9/Hu zo 
dňa 22. l 0.2018 podal účastník konania spoločnosť M.J.A. PLUS s.r.o., so sídlom Silvánska 29, 
841 04 Bratislava (ďalej len „odvolateľ) z titulu podielového spoluvlastníctva pozemku, 
registra „C" - KN parcelné číslo 978114 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2084 m2

, kód 
spôsobu užívania: 22 (pozemok na ktorom je umiestnená inžinierska stavba - cestná, miestna 
a účelová komunikácia) nachádzajúceho sa pod miestnou komunikáciou Karadžičova ulica, 
dňa 30. 11 .2018 v zákonom stanovenej lehote odvolanie. 

V odvolaní odvolateľ uviedol, že v stavebnom konaní vzniesol námietky voči predmetnému 
stavebnému konaniu, kde poukázal na skutočnosť, že je jedným zo spoluvlastníkov pozemku 
pare č. 9781 /4 o výmere 2084 m2, na ktorom je navrhovaná stavba a keďže neposkytol súhlas 
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s realizáciou stavby na vyššie uvedenom pozemku žiadnou z foriem vyžadovaných ust. § 139 
ods. 1 písm. a) Stavebného zákona, domáhal sa zastavenia konania, čo stavebný úrad zamietol. 

Odvolateľ ďalej v odvolaní namieta, cit. že mu nie je zrejmé, z akého dôvodu stavebný úrad 
v odôvodnení svojho rozhodnutia poukazuje na existenciu iného práva k pozemku vo forme 
zákonného vecného bremena podľa ust. 4 zákona č. 66/2009 Z. z. a zároveň na ust. § 2 a ust. 
§ 17 a zákona č. 13 511961 Zb, keď z ich znení explicitne vyplýva, že tieto riešia existenciu resp. 
možnosť vzniku samostatných užívacích titulov a nemožno ich aplikovať vo vzájomnej 
súvislosti takým spôsobom, ako to urobil stavebný úrad. Obe ustanovenia, na ktoré stavebný 
úrad poukazuje síce majú k sebe jeden spoločný (verejný záujem), nemožno ich však aplikovať 
v spojení. 

Ďalej odvolateľ poukazuje na ustanovenie § l 7a cestného zákona, kde uvádza, že na účely 
výstavby cestných komunikácií a súvisiacich vyvolaných úprav možno vlastnícke právo 
k nehnuteľnostiam buď za náhradu obmedziť, alebo za odplatu vyvlastniť, kde podľa 
odvolateľa takéto obmedzenie sa môže uskutočniť len v rámci príslušných konaní 
o obmedzenie vlastníckeho práva alebo v rámci vyvlastňovacieho konania, pričom tak 
nemožno urobiť bezodplatne, ale za primeranú kompenzáciu. 

Ďalej odvolateľ s poukazom na ustanovenie § 17a zákona č. 135/1961 Zb. a § 15 1 o ods. 1 
Občianskeho zákonníka namieta, že uvedené nemožno posúdiť ako zákonné vecné bremeno, 
v danom prípade prichádza do úvahy jedine zriadenie vecného bremena na základe 
rozhodnutia príslušného orgánu, takéto vecné bremeno však na dotknutom pozemku neviazne. 

Odvolateľ ďalej spochybiiujc možnosť vzniku zákonného vecného bremena na základe ust. § 4 
ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z., nakoľko neboli splnené podmienky na jeho vznik a to cit. 
(i) neexistencia iného práva vlastníka stavby (cestnej komunikácie) k pozemku ňou 

zastavanému ku dňu účinnosti zákona, 
(ii) existencie verejného záujmu na zriadení vecného bremena, 
(iii) musí ísť o stavbu alebo zmenu stavbym ktorá v čase nadobudnutia účinnosti už existovala 

alebo stavbu, ktorej realizácia bola povolená podľa platných právnych predpisov pred 
nadobudnutím účinnosti zákona č. 66/2009 Z.z. a súčasne táto stavba 

(iv) prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok podľa osobitných predpisov 
pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 66/2009 Z.z. 

Odvolateľ k splneniu podmienky podľa bodu (ii) uvádza, že je irelevantný argument 
stavebného úradu, že realizácia stavby bude vo verejnom záujme pre zlepšenie nevyhovujúcej 
dopravnej situácie a zvýšenia bezpečnosti v doprave, nakoľko ide o jednu z mála križovatiek, 
na ktorých je dopravná situácia zvládnuteľná aj v čase dopravnej špičky, a podľa jeho názoru 
zmena stavby je vyvolaná v súkromnom záujme a to investorom developerskou skupinou HB 
Reavis, do ktorej patrí aj zastupujúca spoločnosť Twin City Infrastructure s.r.o., z jeho 
vlastného podnetu a pre jeho ekonomické záujmy. 

K splneniu podmienok podľa bodu (iii) a (iv) odvolateľ uvádza, že vychádzajúc z definičného 

vymedzenia stavby podľa us. § 139b ods. 5 stavebného zákona nedochádza k uskutočneniu 
zmeny existujúcej stavby, ale k novovybudovaniu križovatky č. 608, ktorá sa nedá považovať 
za stavbu, ktorá prešla z vlastníctva štátu do vlastníctva obce. 

3 



Na základe vyššie uvedeného sa odvolateľ domnieva, že neboli splnené podmienky na vydanie 
stavebného povolenia podľa ust. § 58 ods. 2 Stavebného zákona, čím malo byť stavebné 
konanie podľa ust. § 60 ods. 2 písm. b stavebného zákona zastavené. 

Odvolateľ taktiež spochybňuje právomoci a príslušnosti Hlavného mesta na stavebné konanie, 
kde na základe ust. § 2 písm. a) zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ust. § 3a ods. 4 zákona č. 135/ 1961 
Zb. , ust. § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ust. § 120 Stavebného zákona 
a v spojení s ust. §7a ods. 2 písm. i) zákona 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave, z ktorých podľa účastníka konania vyplýva, že agendu stavebných úradov 
vybavujú jednotlivé mestské časti. 

Odvolateľ ďalej v odvolaní poukazuje, že na vydanie stavebného povolenia na stavbu 
pozemnej komunikácie je zásadne príslušný ten špeciálny stavebný úrad, v obvode ktorého sa 
daná cestná stavba nachádza, a má za to, že vecne a miestne príslušným na stavebné konanie je 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, keďže stavba je uskutočnená v jeho 
územnom obvode, a ak presunul kompetenciu, ktorá mu vyplýva z ust. § 3a ods. 4 zákona č . 

135/1967 Zb. v spojení s ust. § 7a ods. 2 písm. i zákona č. 377 / 1990Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave na Magistrát hl. m. SR Bratislavy konal v rozpore so všeobecne záväznými 
predpismi a stavebné povolenie vydané nepríslušným orgánom trpí procesnou vadou, za ktorú 
je ho potrebné považovať za nulitné. 

V závere sa odvolateľ domáha, aby odvolací orgán napadnuté stavebné povolenie v celom 
rozsahu zrušil a stavebné konanie zastavil vzhľadom na to, že na vydanie stavebného povolenia 
neboli splnené zákonom vyžadované podmienky a bolo vydané nepríslušným stavebným 
úradom. 

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný 
odvolací orgán (ďalej len „odvolací orgán"), pri preskúmavaní napadnutého rozhodnutia 
vychádzal z povinnosti, ktorá mu vyplýva z ustanovenia § 59 ods. 1 správneho poriadku. 
V zmysle cit. ustanovenia je odvolací orgán povinný preskúmať napadnuté rozhodnutie 
v celom rozsahu, tzn. je zaviazaný zmeniť, alebo zrušiť každé nezákonné rozhodnutie aj mimo 
rámca dôvodov alebo návrhov odvolateľa. Je teda povinný skúmať prvostupňové konanie 
v celom rozsahu a prihliadnuť aj na tie nedostatky, na ktoré nepoukázal v odvolaní účastník 
konania. 

Odvolací orgán preskúmal napadnuté rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu ako aj 
konanie, ktoré mu predchádzalo v celom rozsahu a nezistil dôvody, pre ktoré by bolo potrebné 
napadnuté rozhodnutie zrušiť. Podané námietky odvolateľa vyhodnotil ako opakované, 
s ktorými sa už špeciálny stavebný úrad dostatočne vysporiadal v rámci stavebného konania. 
V znášanie opakovaných námietok môže mať za následok neúmerné predlžovanie stavebného 
konania a v konečnom dôsledku môže vyústiť do nemožnosti jeho ukončenia, čo je v rozpore 
s princípom právnej istoty a legitímnymi očakávaniami stavebníka ako aj ostatných účastníkov 
konania. 

Čo sa týka otázky odvolateľa súvisiacej so spochybnením existencie iného práva k pozemku 
podľa ust. § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom 
vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné 
celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolací orgán 
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uvádza, že podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, pod pojmom „iné práva k pozemkom 
a stavbám" použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa 
podľa povahy prípadu rozumie: a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej 
zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, 
z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu (Obchodný zákonník, Občiansky 
zákonník), b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou (§ 
151 n až 151 p Občianskeho zákonníka), c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov 
(napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákon č. 656/2004 
Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod 
stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov), d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej 
vyplýva právo uskutočniť dostavbu alebo jej zmenu ( § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z. z.). 

Zákona č. 66/2009 o opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, 
ktoré prešlo z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, upravil usporiadanie vzťahov 
k pozemkom pod týmito stavbami zriadením zákonného vecného bremena, ktoré vzniklo 
účinnosťou tohto zákona od 1.7.2009. 

Odvolateľ na základe kúpnej zmluvy nadobudol dňa 23.3.2016 do vlastníctva predmetný 
pozemok, ktorý bol zastavaný miestnou komunikáciou 1. triedy už pred rokom 1990, zaťažený 
od 1.7.2009 vecným bremenom, na časti ktorého bola od 6.2.2014 umiestnená predmetná 
zmena dokončenej stavby. Podľa listu vlastníctva je uveden)' kód spôsobu využívania pozemku 
22 - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová 
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Z vyššie 
uvedeného vyplýva, že odvolateľ nadobudol nielen vlastnícke právo k predmetnému pozemku, 
ale aj záväzky pôvodného vlastníka a povi1rnosti vyplývajúce z vecného bremena k danej 
nehnuteľnosti. V tejto súvislosti je zrejmé, že odvolateľ nadobudol dotknutý pozemok 
s vedomím, že ide o pozemok, na ktorom sa nachádza teleso cesty vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy, t.j. že využívanie tohto pozemku bude zásadne obmedzené. 

Odvolací orgán nespochybňuje skutočnosť, že navrhovaná stavba sa nachádza aj na pozemku 
vo vlastníctve resp. spoluvlastníctve odvolateľa, avšak na základe vyššie uvedených 
skutočností odvolací orgán zistil, že v predmetnom stavebnom konaní boli splnené zákonné 
podmienky pre vydanie rozhodnutia pre povolenie zmeny existujúcej inžinierskej stavby 
miestnej komunikácie 1. triedy Karadžičova ulica, pre stavebníka Hlavné mesto SR Bratislava, 
ktorá ho ako stavebníka oprávňuje uskutočniť na pozemkoch pod touto komunikáciou aj na 
priľahlej ploche zmenu existujúcej inžinierskej stavby bez uzatvorenia zmluvy s vlastníkom 
pozemku pod touto miestnou komunikáciou 1. triedy. 

Pokiaľ ide o poukázanie odvolateľa na § 17a cestného zákona ohľadne obmedzenia 
predmetného pozemku za náhradu alebo vyvlastnenia za odplatu odvolací orgán uvádza, že 
riešenie prípadných majetkových nárokov účastníka konania z titulu realizácie predmetnej 
stavby však nie je v kompetencii špeciálneho stavebného úradu, ani predmetom 
preskúmavaného konania. 
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Námietku odvolateľa vo veci spochybnenia verejného záujmu na zriadení zákonného vecného 
bremena z dôvodu, že neboli splnené podmienky na jeho vznik poukázaním na bod (ii), ust. 
§ 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom vysporiadaní 
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odvolací orgán 
považuje za neopodstatnenú. Je preukázateľné, že predmetná stavba je budovaná vo verejnom 
záujme, nakoľko je súčasťou cestnej siete, tvorí s ií.ou prepojený celok a prispeje k zlepšeniu 
dopravnej situácie a zvýšeniu bezpečnosti v cestnej premávke. Dopravnú situáciu v danej 
lokalite je nutné vnímať vo vzájomných súvislostiach a nie izolovane ako to nesprávne 
uviedol odvolateľ vo svojom odvolaní. 

Taktiež odvolací orgán považuje námietku odvolateľa podľa bodov (iii) a (iv) ust. § 4 ods. 1 
zákona č. 66/2009 Z. z. za nedôvodnú, nakoľko je z preskúmania zrejmé, že sa jedná o zmenu 
existujúcej stavby a nie o novú stavbu ako sa mylne domnieva odvolateľ. 

Odvolací orgán na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že podmienky 
vyžadované všeobecne právnymi predpismi na vznik zákonného vecného bremena boli 
splnené, a vydané rozhodnutie považuje za správne aj napriek mylnej interpretácii odvolateľa. 

K námietkam odvolateľa ohľadne príslušnosti Hlavného mesta SR na stavebné konanie 
odvolací orgán uvádza, že sú nedôvodné, nakoľko sú nesprávne interpretované len niektoré 
vybrané ustanovenia na konanie sa vzťahujúcich právnych predpisov. Odvolací orgán 
poukazuje v tejto súvislosti na § 3a ods. 4 cestného zákona, pôsobnosť špeciálneho stavebného 
úradu pre miestne komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Podľa§ 
16 ods. cestného zákona na začatie stavby diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie a na ich 
zmeny je potrebné stavebné povolenie, ktoré vydáva špeciálny stavebný úrad (§3a), ak ďalej 
nie je uvedené inak. Odvolateľ sa v odvolaní snaží spochybniť príslušnosť Hlavného mesta SR 
Bratislavy ako špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 1. a II. triedy pre 
vydanie stavebného povolenia, kde podáva vlastnú interpretáciu vybraných ustanovení 
zákonov. Z tohto dôvodu odvolací orgán upriamuje pozornosť na§ 7b zákona č. 37711990 Zb. 
o hlavnom meste, ktorý upravuje rozdelenie kompetencií prenesenej pôsobnosti medzi 
Bratislavou a mestskými časťami konkretizované v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy, a 
tiež na č. 74 písm. b) Štatútu, kde mestské časti podľa osobitného predpisu (cestný zákon) 
vykonávajú pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy 
a účelové komunikácie, taktiež nač. 73 písm. b) Štatútu, Bratislava podľa osobitného predpisu 
(cestný zákon) vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie I. 
a II. triedy. Odvolací orgán na základe vyššie uvedeného konštatuje, že komunikácia I. triedy 
Karadžičova ul. , svojím zatriedením spadá pod pôsobnosť Hlavného mesta SR Bratislavy ako 
špeciálneho stavebného úradu v predmetnom stavebnom konaní. 

Odvolací orgán po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a spisového materiálu vo veci 
nadobudol presvedčenie o správnosti, dôslednosti a úplnosti zisteného skutkového stavu, ktorý 
špeciálny stavebný úrad zistil v rozsahu potrebnom pre stavebné konanie a pre následné 
vydanie stavebného povolenia, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonov a vykonávacích 
vyhlášok a správneho poriadku. Odvolací orgán sa stotožnil s rozhodnutím špeciálneho 
stavebného úradu v celom rozsahu, napadnuté rozhodnutie považuje za zákonné, vydané 
v súlade s platnými právnymi predpismi a odvolanie odvolateľa považuje za nedôvodné, preto 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa podľa § 59 ods. 4 správneho 
poriadku nemožno ďalej odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: Pečiatka a podpis 

2 4. 04. 1019 

Rozhodnutie sa doručuje: 

So žiadosťou o vyvesenie a vrátenie po uplynutí lehoty: 

1. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 056 Bratislava 
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Ú) Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 2 1 Bratislava 

Účastníci konania verejnou vyhláškou: 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava 
3. M.J.A. PLUS s.r.o., Silvánska 29, 841 04 Bratislava, 
4. Vlastníci pozemkov a stavieb priamo dotknutých: 

Pare. reg. „C'' KN č. 21863/1 , 21863/2, 212940/4, 21290/26, 9781/4, kat. ú. Staré Mesto 
5. Vlastníci susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 

pozemkom a stavbám môžu byt' stavebným povolením priamo dotknuté. 
6. Osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 

susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. 

Na vedomie: 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, špeciálny stavebný úrad, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Twin City Infrastructure s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
3. Ing. Barbara Némethová, Švabinského 20, 851 01 Bratislava 
4. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. , Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava 
5. PROJ SIG, s.r.o., Ing. Martin Zeleník, Peter Pavelka, Jókaiho 47, 821 06 Bratislava 
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