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ROZHODNUTIE 

Bratislava 12. jún 2019 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán 
podľa ustanovenia § 4 písm. b) Zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení Zákona č. 

345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, a podľa ustanovenia § 118 stavebného zákona, ako správny 
orgán príslušný podľa ustanovenia § 58 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov, rozhodujúc o odvolaní účastníkov JUDr. Evy 
Hlaváčovej, bytom Farská 12A, 949 OJ Nitra, Miroslava Šafafíka, bytom Turnianska 7, 851 07 
Bratislava, Ing. Milana Valášeka, bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Silvii Valáškovej, 
bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Petra Šochmana, Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Evy 
Šochmanovej, bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Ing. Stanislava Mihaloviča, bytom 
Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Mareka Polakoviča, bytom Demänová 138, 031 OJ Liptovský 
Mikuláš, Ing. Zuzany Križanovej, bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Ing. Karola Gróha, 
bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Viktora Šimkovicha, bytom Mariánska 9, 811 08 
Bratislava, Liliany Šimkovichovej, bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Ing. Matúša 
Katriňáka, bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava a Bc. Veroniky Katriňákovej, bytom 
Mariánska 9, 811 08 Bratislava v zastúpení advokátskou kanceláriou JUDr. Tomáš 
Havlík, s.r.o„ so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 50 566 784 proti rozhodnutiu 
stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 7213/36273/2018/STA/Grm-K/113 
zo dňa 20. 08. 2018, podľa ustanovení § 46, § 47 a § 59 ods. 2 správneho poriadku, ako aj 
podľa príslušných ustanovení stavebného zákona 

zamieta 

spoločné odvolanie menovaných účastníkov konania a napadnuté rozhodnutie stavebného úradu 
Mestskej časti Bratislava- Staré Mesto č. 7213/36273/2018/STA/Grm-K/l 13 zo dňa 20. 08. 2018 
potvrdzuje. 

Odôvodnenie 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad napadnutým 
rozhodnutím č . 7213/36273/2018/STA/Grm-K./113 zo dňa 20. 08. 2018, vyhovel protestu 
prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I zo dňa 24. 04. 2018, č. k. Pd 204/ 17/1101-8 
a zrušil rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 4181/24931/2015/ST A/Šte zo dňa 



08. 06. 2015, právoplatné dňa 24. 06. 2015, ktorým ako príslušný stavebný úrad s poukazom 
na ustanovenie podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodla o prerušení konania vo veci 
vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „Prestavba garáží vo dvore", Mariánska 9 v Bratislave, 
na pozemkoch registra „C" parcelné číslo 8270/3, 4, 5, kat. úz. Staré Mesto s prípojkami 
na inžinierske siete cez pozemok registra „C'' parcelné číslo 8271/1, kat. úz. Staré Mesto, pre 
navrhovateľa spoločnosť Winters, s.r.o„ Mariánska č. 7, 811 08 Bratislava, IČO : 35 752 572. 

Proti uvedenému rozhodnutiu podali v zákonnej lehote spoločné odvolanie účastníci 
konania JUDr. Eva Hlaváčová, bytom Farská 12A, 949 01 Nitra, Miroslav Šafafík, bytom 
Turnianska 7, 851 07 Bratislava, Ing. Milan Valášek, bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, 
Silvia Valášková, bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Peter Šochman, Mariánska 9, 811 08 
Bratislava, Eva Šochmanová, bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Ing. Stanislav Mihalovič, 
bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Marek Polakovič, bytom Demänová 138, 031 01 
Liptovský Mikuláš, Ing. Zuzana Križanová, bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Ing. Karol 
Gróh, bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Viktor Šimkovich, bytom Mariánska 9, 811 08 
Bratislava, Lilian Šimkovichová, bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Ing. Matúš Katriňák, 
bytom Mariánska 9, 811 08 Bratislava a Bc. Veronika Katriňáková, bytom Mariánska 9, 811 08 
Bratislava, prostredníctvom splnomocneného zástupcu advokátskej kancelárie JUDr. Tomáš 
Havlík, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 50 566 784 (ďalej len 
„odvolatelia"), ktorí v podanom odvolaní k danej veci uvádzajú nasledovné: 

I. Vo veci územného konania vedeného pred mestskou časťou Bratislava - Staré 
Mesto ako príslušným stavebným úradom bolo dňa 20. 08. 2018, vydané rozhodnutie 
č. 7213136273/2018/STA!Grm-K/113, kt01ým mestská časť Bratislava - Staré Mesto vyhovela 
protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava 1 č. k. Pd204/17/1108-8 zo dňa 

08. 06. 2015 a rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 418112493112015/STA!Šte 
zo dňa 08. 06. 2015, právoplatné dňa 24. 06.2015, ktorým ako príslušný stavebný úrad 
s poukazom na ust. podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodla o prerušení konania vo veci 
vydania rozhodnutia o umiestnení stavby „ Prestavba garáži vo dvore", Mariánska ul. 9 
v Bratislave, na pozemkoch CKN parcelné číslo 827013,4,5, katastrálne územie Staré Mesto, 
s prípojkami na inžinierske siete cez pozemok CKN parcelné číslo 827111, katastrálne územie 
pre navrhovateľa Winter, s.r.o„ Mariánska č. 7, 811 08 Bratislava zrušila. 

II. Vyššie uvedené rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 
20. 08. 2018 účastníci konania napádajú v celom rozsahu a v zákonom stanovenej lehote, 
podávajú odvolanie nakoľko sa domnievajú, že rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto zo dňa 20. 08. 2018 č. 721313627312018/STA/Grm-Kll 13, vychádza z nesprávneho 
právneho posúdenia veci, a to na základe dôvodov obsiahnutých v bode III. tohto odvolania. 

III. 1. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto odôvodnila svoje rozhodnutie: „Mestská 
čast; ako príslušný orgán verejnej správy protest prokurátorky Okresnej prokuratúry 
Bratislava I preskúmala a rovnako preskúmala stanoviská účastníkov konania doručené v konaní 
o proteste prokurátora. Podstatným, z hľadiska posúdenia, či je dôvodné podanie protestu 
prokurátorkou okresnej prokuratúry Bratislava I, je posúdenie právnej a vecnej argumentácie 
prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava 1 vo väzbe na ňou napadnuté rozhodnutie 
o prerušení územného konania číslo záznamu: 418112493112015/STA!Šte zo dňa 08. 06. 2015. 
Konanie bolo prerušené z dôvodu, že v priebehu konania boli vznesené občianskoprávne 

námietky účastníkov konania, vyplývajúce z iných práv k pozemkom a preto tunajší stavebný 
úrad postupoval v súlade s ust. § 137 stavebného zákona. Mestská časť sa stotožňuje s tvrdením 
prokurátorky o absencii právnej úpravy vo vzťahu k povinnosti navrhovateľa preukázať prístup 
k navrhovanej stavbe v územnom konaní. V nadväznosti na uvedené, je potrebné sa stotožniť 
s právnym názorom prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava Iv odôvodnení podaného 
protestu, že pokiaľ podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia nie je zabezpečenie prístupu 
k stavbe, potom spor ohľadom rozsahu zriadeného vecného bremena spočívajúceho v práve 
prechodu a prejazdu v prospech pozemku, na ktorom má byť stavba umiestnená, nie je ani 
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nemôže byť vo vzťahu k územnému rozhodnutiu predbežnou otázkou, keďže jej zodpovedanie 
nepodmieňuje vydanie územného rozhodnutia. 11 

Odvolatelia opätovne zdôrazňujú, že sa v nijakom prípade nestotožňujú s argumentáciou 
prokurátorky Okresnej prokuratú1y Bratislava I, ako aj mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 
o údajnej absencii právnej úpravy vo vzťahu k povinnosti navrhovateľa preukázať prístup 
k navrhovanej stavbe v územnom konaní a považujú ju za nesprávnu a absolútne neodôvodnenú. 

Prokurátorka Oh·esnej prokuratúry Bratislava I vo svojom proteste konštatuje, že 
„ Z právnej teórie, ale aj aplikačnej praxe vyplýva, že stavba nemusí mať prístupovú cestu 
k pozemku, na ktorom má byť postavená, už v čase územného, či stavebného konania. " Uvedené 
tvrdenie však absolútne nijakým spôsobom neodôvodnila a ani len príkladom nepoukázala 
na právnu teóriu alebo aplikačnú prax, z ktorej by tento záver mal údajne vyplýva( 

S uvedeným tvrdením sa súčasne absolútne nijakým spôsobom nevysporiadala ani 
mestská časť Bratislava- Staré Mesto - iba vo svojom rozhodnutí stroho konštatovala, že sa 
stotožňuje s tvrdením prokurátorky o absencii právnej úprav vo vzťahu k povinnosti 
navrhovateľa preukázať prístup k navrhovanej stavbe v územnom konaní. Neuviedla však ani 
príkladom z akej právnej teórie vychádzala alebo z akej aplikačnej praxi by uvedený záver mal 
vyplýva( 

Pre odvolateľov je priam nepochopiteľné ako mohla prokurátorka Okresnej prokuratúry 
Bratislava I. takémuto záveru dospieť a súčasne je pre odvolateľov nepochopiteľné, ako sa 
mohla mestská časť Bratislava - Staré Mesto s takýmto záverom stotožnit'. a to bez akéhokoľvek 
bližšieho odôvodnenia. 

Dôsledkom uvedenej právnej konštrukcie by bol doslova absurdný stav, keď by stavebník 
bez akéhokoľvek prístupu ku sv~jmu pozemku mohol na takomto pozemku umiestniť stavbu 
na základe územného rozhodmttia, následne povoliť jej výstavbu stavebným povolením, 
zrealizovať stavbu a až v čase kolaudačného konania riešiť prístup k nej. 

Ide o doslova absurdný stav, ktorý je v príkrom rozpore s právami vlastníkov priľahlého 
pozemku cez kt:orý je plánovaný prístup k stavbe. 

2. V tejto súvislosti odvolatelia opätovne poukazujú na rozsudok Krajského súdu Trnava, 
sp. Zn: l 4S/94/2015 v zmysle ktorého: „ Pokiaľ ide o námietku právnej zástupkyne pri bratých 
účastníkov konania, že napadnuté rozhodnutie je len rozhodnutím o umiestnení stavby, ktoré 
nezasahuje do práv a právom chránených záujmov žalobcov, Krajský súd v Trnave sa 
nestotožňuje s týmto názorom, keďže umiestnením stavby na základe napadnutého rozhodnutia 
dochádza zo strany žalovaného k zásahu do vlastníckych práv žalobcov, nakoľko prístup 
k umiestnenej stavbe je v napadnutom prvostupňovom rozhodnutí plánovaný vjazdom z účelovej 
komunikácie, ktorá je vo vlastníctve žalobcov. 11 

Umiestnením stavby bez toho, aby existoval prístup k takejto stavbe, dôjde nepochybne 
k zásahu do vlastníckych práv vlastníkov pozemkov, cez ktoré je plánovaný prístup k stavbe. 

Pre odvolateľov je rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 

20. 08.2018 o to zarážajúcejšie, že mestská časť Staré Mesto sa vo svojom rozhodnutí ani len 
okrajovo nevysporiadala s argumentáciou odvolateľov s poukazom na predmetné rozhodnutie 
Krajského súdu Trnava, sp. Zn:l4S/94/2015, v ktorom sa expressis verbis konštatuje, že: 
„ .... umiestnením stavby na základe napadnutého rozhodnutia dochádza zo strany žalovaného 
k zásahu do vlastníckych práv žalobcov, nakoľko prístup k umiestnenej stavbe je v napadnutom 
prvostupňovom rozhodnutí plánovaný vjazdom z účelovej komunikácie, ktorá je vo vlastníctve 
žalobcov. 11 

Uvedené považujú odvolatelia za závažné pochybenie zo strany mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto a nemožno tak dospieť k inému záveru ako k tomu, že rozhodnutie mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto je vyslovene tendenčným rozhodnutím, ktoré je v priamom rozpore 
s právnymi predpismi, ako aj s rozhodnutiami súdov Slovenskej republiky v totožných veciach. 
Súčasne z vyššie uvedeného dôvodu možno konštatovat'. že rozhodnutie mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto zo dňa 20. 08. 2018 je nepreskúmate/né pre nezrozumitel'nosť a nedostatok 
dôvodov. 
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4. Účastníci ďalej poukazujú aj na ustanovenie § 151 o ods. 3 Občianskeho zákonníka 
(zákon č. 4011964 Zb. v znení neskorších predpisov, ďalej len „ OZ''). Na základe uvedeného 
ustanovenia § 151 o ods. 3 OZ a v prípade pripustenia právnej argumentácie prokurátorky 
Okresnej prokurátorky Bratislava ! , s ktorou sa vo svojom rozhodnutí stotožnila mestská časť 
Bratislava - Staré Mesto, by teda bolo možné stavbu umiestnit; povoliťjej výstavbu stavebným 
povolením, zrealizovať takúto stavbu - to všetko bez toho, aby mal stavebník k tak isto stavbe 
prístup, zriadiť k tejto stavbe právo cesty - a to bez akéhokoľvek súhlasu vlastníka priľahlého 
pozemku a následne túto stavbu skolaudovat'. 

Je viac ako zrejmé, že by bolo v príkrom rozpore s princípmi ochrany vlastníckeho práva, 
ako aj v rozpore s princípmi právnej istoty a v konečnom dôsledku aj v rozpore so samotnými 
princípmi právneho štátu. 

5. Čo sa týka argumentu prokurátorky Okresnej prokuratú1y Bratislava !, že 
„„.kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia lí1dí 
a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak nie je zaistený 
bezpečný prístup a príchod k stavbám. " Účastníci konania opätovne zdôrazňujú, že z citovaného 
ustanovenia§ 8Jb písm. c) zákona o územnom plánovaní a stavebného poriadku č. 5011976 Zb. 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ stavebný zákon'') vonkoncom nevyplýva, že by 
stavebník nemusel mať ku stavbe prístup v čase územného a stavebného konania - vyplýva 
z neho iba tá skutočnost'. že v kolaudačnom konaní musí byť preukázaný prístup ku stavbe -
v opačnom prípade stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie nevydá. 

6. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto odôvodnila svoje rozhodnutie zo dňa 
20. 08. 2018 aj nasledovne: „K vyjadreniu účastníkov konania: JUDr. Eva Hlaváčová, 

Farská l 2A, Nitra a Miroslav Šafáfík, Tunianska 7, Bratislava, ktoré podali prostredníctvom 
právneho zástupcu, je potrebné uviest'. že prokurátorka Okresnej prokuratú1y Bratislava I 
v podanom proteste uvádza, že tunajší stavebný úrad je povinný sa vysporiadať s námietkou 
účastníkov konania, avšak v súlade so zákonom. Z uvedeného vyplýva, že prokurátorka Okresnej 
prokuratúry Bratislava 1 netvrdí, že iba sa tunajší stavebný úrad nemal s námietkou účastníkov 
konania vysporiadat; naopak akceptuje právo účastníkov konania na rozhodnutie o ich 
námietke, avšak zákonným spôsobom. K uvedenému je potrebné uviest'. že stavebný úrad je 
povinný rozhodnúť o námietkach účastníkov konania v meritórnom rozhodnutí, resp. v jeho 
výrokovej časti a následne toto svoje rozhodnutie odôvodniť v odôvodnení meritórneho 
rozhodnutia. " 

Podľa názoru účastníkov konania je viac ako zrejmé, že jediným zákonným spôsobom, 
akým sa môže stavebný úrad vysporiadať s námietkou účastníka konania podľa § 137 ods. J 
stavebného zákona, je prerušiť konanie a odkázať účastníka na súd - tak, ako to aj mestská časť 
Bratislava - Staré Mesto urobila. Stavebný úrad sa teda nemôže s takouto námietkou 
vysporiadať v meritórnom rozhodnutí bez toho, aby o námietke účastníka konania podľa 
ustanovenia§ 137 ods. 1 stavebného zákona nebolo právoplatne rozhodnuté vecne a miestne 
príslušným súdom. 

7. Čo sa týka záverečného argumentu prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava !, 
že „... teda na takomto požadovanom určení nemôže existovať ani naliehavý právny záujem 
žalobcu, existencia ktorého je základným predpokladom úspešnosti žaloby o určenie. " 
odvolatelia zdôrazňujú, že hodnotiť či žalobcovia v predmetnej právnej veci majú alebo nemajú 
naliehavý právny záujem, je oprávnený iba vecne príslušný súd, a to na základe právoplatného 
rozsudku vo veci samej. Takéto oprávnenie vonkoncom neprináleží prokurátorovi okresnej 
prokuratúry alebo stavebnému úradu. Len pre úplnosť na tomto mieste odvolatelia poukazujú aj 
na skutočnost; že na základe podania žalobcov zo dňa 20. 03. 2017 súd rozhodol o tom, že sa 
okrem iného pripúšťa zmena žaloby aj v zmysle nasledovného petitu: „ Súd určuje, že právo 
vecného bremena: právo prechodu a prejazdu v prospech pare. č. 827111, 827013, 827014, 
827015, 826912, 826916, 826917, 826711, 826712, 826713 cez pare. č. 827011, 827012 a 826915, 
ktoré je zapísané na liste vlastníctva č. 5912, Okres: Bratislava !, Obec, BA - m. č. Staré Mesto, 
katastrálne územie Staré Mesto neexistuje. 
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Je tak viac ako zrejmé, že na takomto v požadovanom určení majú žalobcovia naliehavý 
právny záujem, a to aj s poukazom na to, že žalobcovia namietajú absolútnu neplatnosť 

právneho úkonu, ktorým malo byť zriadené vecné bremeno - okrem iného aj z dôvodu jeho 
neurčitosti. Opätovne však na tomto mieste účastníci konania zdôrazňujú, že túto právnu otázku 
môže posúdiť výlučne príslušný súd, a to na základe právoplatného rozsudku vo veci samej. 

IV Na základe uvedených skutkových a právnych dôvodov účastníci konania žiadajú, 
aby odvolací orgán vydal rozhodnutie, kt01ým Rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto zo dňa 20. 08. 2018, č. 7213/36273/2018STA/Grm-KIJJ 3 zrušilo. 

Dňa 12. 1 O. 2018 stavebný úrad upovedomil ostatných účastníkov konania o podanom 
odvolaní účastníkov konania podľa ustanovenia § 56 správneho poriadku, ktorého podstata 
spočíva v upovedomení ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania písomnou 
formou, so stanovením lehoty na podanie písomného vyjadrenia, pričom vyzval účastníkov 
konania, aby sa k nemu vyjadrili v lehote 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia. 

K podanému odvolaniu sa stavebným úradom stanovenej lehote vyjadril navrhovateľ 
spoločnosť Winters, s. r. o., Mariánska 7, 811 08 Bratislava, IČO : 35 752 572, zastúpená 
advokátskou kanceláriou TORA Leg al, s. r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 O 1 Bratislava, ktorá 
vo svojom vyjadrení k podanému odvolaniu uvádza nasledovné: 

Spoločnosť Winters, s. r. o. sa stotožňuje, rovnako ako stavebný úrad vo svojom 
Rozhodnutí, s právnym názorom vyjadreným v Proteste, v zmysle ktorého stavba nemusí mať už 
v čase územného rozhodnutia zabezpečenú prístupovú cestu k pozemku, na ktorom má byť stavba 
postavená, odkazujúc pri tom na neexistenciu takejto zákonnej podmienky pre vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby v príslušných právnych predpisoch. 

Zdôrazňujú, že zatiaľ čo odvolatelia poukazujú na nedostatočné odôvodnenie 
Rozhodnutia a spochybňujú tvrdenie Stavebného úradu o absencii právnej úpravy vo vzťahu 
k povinnosti navrhovateľa preukázať prístup k navrhovanej stavbe v územnom konaní, 
odvolatelia v celom svojom odvolaní nepoukázali ani na jedno zákonné ustanovenie, z ktorého by 
takáto povinnosť spoločnosti Winters, s. r. o. ako navrhovateľovi vyplývala. Nesprávnosť 
právneho posúdenia veci Stavebným úradom, tendenčnosť Rozhodnutia a rozpor s právnymi 
predpismi tak Odvolatelia podkladajú len poukazom na jedno rozhodnutie krajského súdu 
a svojimi tvrdeniami bez odkazu na konkrétne ustanovenie príslušného právneho predpisu. 
Neobstojí preto ani argumentácia Odvolateľov o rozpornosti Rozhodnutia s právami vlastníkov 
priľahlého pozemku, cez ktorý je plánovaný prístup k stavbe. 

Navrhovateľ sa nestotožňuje s úvahou odvolateľov, podľa ktorej pripustením výkladu 
Stavebného úradu v Rozhodnutí „ by stavebník bez akéhokol\Jek prístupu ku svojmu pozemku 
mohol na takomto pozemku umiestniť stavbu na základe územného rozhodnutia, následne povoliť 
jej výstavbu stavebným povolením, zrealizovať stavbu a až v čase kolaudačného konania riešiť 
prístup k nej." Poukazujú na to, že k takémuto záveru Stavebný úrad vo svojom Rozhodnutí 
nedospel a argumentácia Odvolateľov preto pôsobí zavádzajúca. Účelom rozhodnutia 
o umiestnení stavby je určenie stavebného pozemku a tiež určenie presných podmienok, ktoré 
určujú kde a ako môže byť stavba na pozemku umiestnená. Tieto podmienky umiestnenia stavby 
sú vyjadrené v§ 39a ods. 2 Stavebného zákona, pričom v týchto podmienkach sa okrem iných 
požiadaviek určujú aj požiadavky napojenia na pozemné komunikácie (napojenie na dopravnú 
infraštruktúru), t. j. na prístup k stavbe. 

Samotná formulácia daného ustanovenia Stavebného zákona nevylučuje možnosť 

situácie, kedy k pozemku, na ktorom sa má umiestniť stavba, nie je v čase prijatia rozhodnutia 
vyriešený prístup, avšak v tomto rozhodnutí o umiestnení stavby sa určia podmienky, v zmysle 
ktorých sa má prístup, avšak v tomto rozhodnutí o umiestnení stavby sa určia podmienky, 
v zmysle ktorých sa má prístup k stavbe vyriešit'. Kým teda pre rozhodnutie o umiestnení stavby 
sa prístup k stavbe nevyžaduje, zabezpečenie prístupu k stavbe je z hľadiska jej užívania 
nevyhnutnou požiadavkou, podľa Stavebného poriadku pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, 

s 



a nie je preto vylúčené, aby stavebník v záujme naplnenia podmienok určených v rozhodnutí 
o umiestnení stavby riešil prístup k pozemku, na ktorom je stavba umiestnená, už pred začatím 
kolaudačného konania. Nestotožňujú sa ani s tvrdením Odvolateľov v časti III. 5 odvolania, 
podľa ktorého z § 8Jb písm. c) Stavebného zákona nevyplýva, že by stavebník nemusel mať 
prístup ku stavbe v čase územného konania, ale z neho vyplýva požiadavka bezpečnosti prístupu 
ku stavbe v čase kolaudačného konania. Prijatím tejto argumentácie by navrhovateľ došiel 
k nezmyselnému záveru, že prístup k stavbe počas územného konania by nemusel vykazovať 
známky bezpečnosti, keďže odvolatelia § 81 b písm. c) Stavebného poriadku nevykladajú ako 
požiadavku zabezpečenia prístupu k stavbe, ale ako požiadavku bezpečnosti prístupu k stavbe. 

Právnu argumentáciu odvolateľov v časti III. 4 odvolania navrhovateľ považuje za 
hypotetickú a v tomto prípade irelevantnú, vzhľadom na to, že zriadenie vecného bremena 
v zmysle§ 1510 ods. 3 zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
je závislé od rozhodnutia súdu, ktmý v takýchto prípadoch musí vždy zobrať do úvahy 
spravodlivý pomer medzi výhodou, ktorú cesta poskytuje vlastníkovi stavby a ujmou, ktorá by 
vznikla zriadením cesty pre vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti. Napokon uvedený príklad je 
v predmetnej veci neaplikovateľný, pretože v tomto prípade je prístup k stavbe už reálne 
zabezpečený právom vyplývajúcim z vecného bremena, t. j. právom prechodu a prejazdu cez 
susediace pozemky v prospech pozemkoch, na ktorých má byť stavba umiestnená. 

V súvislosti s argumentáciou odvolate ľov v časti III. 6 odvolania poukazujú na§ 32 ods. J 
Správneho poriadku, podľa ktorého „ 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." Stavebný úrad v rámci rozhodovania o námietke účastníkov 
konania (vrátane Odvolateľov) by konajúc v súlade s citovaným ustanovením Správneho 
poriadku zistil z výpisu listu vlastníctva č. 5912 pre katastrálne územie Staré Mesto, obec 
Bratislava - m. č. Staré Mesto, v časti C: Ťarchy, že námietka účastníkov konania nie je 
založená na skutočnostiach vyplývqjúcich z katastra nehnuteľností. Vecné bremeno v súvislosti 
s ktorým účastníci konania namietali jeho rozšírenie, bolo zapísané do katastra nehnuteľností pri 
zápise prevodu spoluvlastníckeho podielu k pozemkom CKN pare. č. 827011, 827012, 826913, 
826915, a to na základe zmluvy č. OJ O 0349/33 o prevode vlastníctva nebytového priestoru medzi 
predávajúcim: Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim: ĽVD Detva, zo dňa 25. 06. 1998. 
V zmysle článku X bod 2 tejto zmluvy vyplýva, že „Predávajúci a kupujúci sa dohodli na zriadení 
časovo neobmedzeného vecného bremena práva prechodu peši a dopravou cez pare. č. 827011, 
827012 a 826915 v prospech parcely 827111, 827013, 827014, 827015, 826912, 826916, 826917, 
826711, 826712 a 826713. "Z uvedeného nepochybne vyplýva, že obsahom vecného bremena, tak 
ako je zapísané v katastri nehnuteľností, je „právo prechodu a prejazdu v prospech pare. č. 
827111, 827013, 827014, 827015, 826912, 826916, 826917, 826711, 826712 a 826713 cez pare. č. 

827011, 827012 a 826915 ". Zároveň navrhovateľ zdôrazňuje, že podľa§ 70 ods. 1 a 2 zákona č. 
16211995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, údaje katastra, vrátane údajov o právach 
k nehnuteľnostiach, sú hodnoverné a záväzné, ak sa nepreukáže opak. 

Účastníci konania (vrátanie niektorých odvolateľov) v námietke vyjadrili svoj nesúhlas 
s údajným rozšírením vecného bremena práva prechodu a prejazdu k pozemkom, na ktorých sú 
tri parkovacie miesta v troch pôvodných garážach na šesť parkovacich miest v garáži, ktorá má 
vzniknúť na základe prestavby. Ako už z vyššie uvedeného vyplýva, samotnou podstatou vecného 
bremena je však právo prechodu a prejazdu v prospech pozemkov, nie v prospech stavieb, ktoré 
stoja na pozemkoch. Vzhľadom na to, že námietka nezodpovedá ani v súčasnosti skutočnému 
stavu a vo svojej podstate je nelogická a nezmyselná, Stavebný úrad by pri rozhodovaní o tejto 
námietke, resp. pri neprihliadaní na ňu, rozhodne neprekračoval rozsah svojich právomoci. 
Stavebný úrad preto nekonal správne, keď postupoval zjednodušene s odkazom na § 137 ods. 1 
a 2 Stavebného zákona, v dôsledku čoho územné konanie prerušil a odkázal účastníkov konania 
s námietkou na súd Stavebník má za to, že keby sa stavebný úrad v predmetnej veci v súlade so 
zákonom najskôr zaoberal zistením skutočného stavu veci podľa katastra nehnuteľností, musel by 
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dospieť k záveru, že má právomoc rozhodnúť o účelovej námietke účastníkov konania (vrátane 
niektorých odvolateľov) aj z vlastnej právomoci a posúdiťju ako nedôvodnú. 

Stavebný úrad rozhodnutím zo dňa 08. 06. 2015, č. z.: 418112493112015/STA/Šte, 
prerušil na základe vyššie uvedenej námietky účastníkov konania (vrátane niektorých 
Odvolateľo1U konanie vo veci návrhu spoločnosti Winters, s. r. o. o vydanie územného 
rozhodnutia o umiesmení stavby do doby predloženia dôkazu, že na súde, pripadne inom 
príslušnom orgáne, bol podaný návrh na rozhodnutie v spornej veci, najneskôr do 60 dní odo 
dňa doručenia tohto rozhodnutia a po predložení dôkazu o podaní návrhu na rozhodnutie 
v spornej veci malo byť konanie naďalej prerušené až do doby predloženia právoplatného 
rozhodnutia príslušného súdu vo veci. Účastníci konania (vrátane niektorých Odvolateľov) 
podali dňa 24. 08. 2015 žalobu o určenie obsahu vecného bremena, o čom v ten isry deň 
informovali Stavebný úrad Spoločnosť Winters s. r. o. vo svojom vyjadrení k žalobe zo dňa 04. 
03. 2016 poukázala na skutočnost; že žaloba v znení petitu: „Súd určuje, že obsahom vecného 
bremena právo prechodu a prejazdu .... nie je právo prechodu a prejazdu k 6-tim garážovým 
parkovacím miestam na pozemkoch parcelné č. 827013, 827014 a 827015„. "by neodstránila stav 
právnej neistoty (kt01ý podľa spoločnosti Winters, s. r. o. ani neexistoval) a takto formulovaný 
petit bol nielen nelogi.cký, ale aj nespôsobilý pre zápis do katastra nehnuteľností. Okresný súd 
Bratislava I uznesením zo dňa 13. 10. 2017, č. k. 15C/19912015-178 vyhovel návrhu žalobcov na 
zmenu žaloby zo dňa 20. 03. 2017, v zmysle ktorej žiadajú, aby súd určil, že „právo vecného 
bremena: právo prechodu a prejazdu.„neexistuje, "resp. eventuálne aby súd určil, že v stavbách 
postavených na parcelách pozemkov, v prospech ktorých je zriadené vecné bremeno (právo 
prechodu a prejazdu), mohlo parkovať najviac jedno osobné motorové vozidlo. 

Navrhovateľ má zo to, že účasmíci konania (vrátane niektorých Odvolateľo1U vyššie 
uvedeným spôsobom nekonali v súlade s podmienkou prerušenia územného konania vyjadrenou 
v rozhodnutí Stavebného úradu zo dňa 08. 06. 2015. Nemožno totiž akceptovat' záver, že ak 
Stavebný úrad podľa § 29 správneho poriadku v spojení s § 137 stavebného zákona preruší 
územné konanie a uloží povinnosť účasmíkom konania podať návrh súdu na rozhodnutie sporej 
veci v určenej lehote, inak vo veci rozhodne sám, naplnia účasmíci konania túto povinnosť 
podaním akejkoľvek žaloby v určenej lehote s možnosťou následných zmien žalobného návrhu 
kedykoľvek počas celého priebehu konania na súde. Ako z rozhodnutia Stavebného úradu zo dňa 
08. 06. 2015 a pôvodného znenia petitu žaloby vyplýva, účasmíci konania (vrátane niekt01ých 
odvolateľov) namietali údajné rozšírenie predmemého vecného bremena z troch parkovacích 
miest v troch pôvodných garážach na šest' parkovacích miest v novo navrhovanej garáži. 
Zmeneným žalobným návrhom sa však domáhajú určenia neexistencie vecného bremena, 
odôvodňujúc to neplamost'ou právneho úkonu, ktorým bolo vecné bremeno zriadené. Poukazujú 
na to, že pripustením takejto zmeny žaloby preto došlo k podstamej zmene predmetu konania 
a za predpokladu, že by toto konanie bolo začaté samostamou žalobou, účasmíci konania 
(vrátane niektorých odvolateľov) by nedodržali 60-dňovú lehotu na podanie žaloby určenú 
Stavebným úradom. 

Na základe vyššie uvedených dôvodov má navrhovateľ za to, že Rozhodnutie Stavebného 
úradu, ktorým vyhovuje Protestu a zrušuje pôvodné rozhodnutie Stavebného úradu 
č. 418112493112015/STA!Šte zo dňa 08. 06. 2015,je správne a zákonné. 

V závere vyjadrenie navrhovateľ uvádza, že na základe vyššie uvedených skutočností 
žiada odvolací orgán, aby v súlade s§ 59 ods. 2 správneho poriadku odvolanie odvolateľov zo 
dňa 25. 09. 2018 zamietol a rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Staré mesto zo dňa 
20. 08. 2018, č.: 721313627312018/STA!Gmr-K/113 potvrdil. 

Dňa 1 O. 12. 2018 bolo stavebnému úradu doručené vyjadrenie konateľa firmy 
Winters, s.r.o. MUDr. Roberta Mardiaka k námietke účastníka konania Mareka Polakoviča, 
Demänová 138, Liptovský Mikuláš, ktorú podal dňa 29. 05. 2018. 
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Dňa 24. 05. 2019 stavebný úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto ako 
prvostupňový správny orgán, postúpil podané odvolania spolu so spisovým materiálom 
napadnutého rozhodnutia Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky na 
jeho preskúmanie a rozhodnutie o odvolaní. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán 
podrobne a v celom rozsahu preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie, ktorým bolo 
vyhovené protestu prokurátora, preskúmal i návrh a dôvody podaného protestu, ako aj napadnuté 
rozhodnutie, spolu s predloženým spisovým materiálom, porovnal výrokovú časť aj odôvodnenie 
napadnutého rozhodnutia s príslušnými hmotno-právnymi a procesno-právnymi predpismi, 
predovšetkým stavebným zákonom, zákonom o správnom konaní a zákonom o prokuratúre, 
a dospel k záveru, že dôvody podaného protestu odôvodňujú zrušenie rozhodnutia a teda, že nie 
je dôvod na zmenu alebo zrušenie odvolaním napadnutého rozhodnutia. 

Podľa ustanovenia § 24 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z . o prokuratúre prokurátor podáva 
protest orgánu verejnej správy, ktorý rozhodnutie alebo opatrenie vydal. 

Podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 153/2001 Z . z. o prokuratúre orgán verejnej 
správy zašle protest účastníkom konania s výzvou, aby sa v určenej lehote k jeho obsahu 
vyjadrili, a s poučením, že inak sa na ich vyjadrenie nebude prihliada!'. 

Podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre ak orgán verejnej 
správy zistí, že protest prokurátora je dôvodný, do 30 dní od jeho doručenia rozhodnutím 
vyhovie protestu a zruší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. 

Konanie o proteste prokurátora je osobitné konanie, v ktorom sa rozhoduje, či bol 
rozhodnutím správneho orgánu porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. 
Protest prokurátora je prostriedkom dozoru, ktorým možno vyvolať preskúmanie rozhodnutia 
správneho orgánu, ale nie priamo jeho zmenu alebo zrušenie. O proteste prokurátora rozhoduje 
opäť správny orgán. Správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal, má dve možnosti - buď protestu 
prokurátora plne vyhovie alebo mu nevyhovie, respektíve mu vyhovie len čiastočne. Posúdenie 
otázky, či správny orgán úplne vyhovel protestu je dané rozsahom návrhov prokurátora, 
o ktorých musí správny orgán rozhodnúť. Ak správny orgán sám protestu prokurátora nevyhovie 
alebo mu vyhovie iba čiastočne, je povinný ho predložiť spolu so spisovým materiálom 
na rozhodnutie svojmu bezprostredne nadriadenému orgánu. 

Ku skutkovým a právnym okolnostiam danej veci, ako aj k dôvodom odvolania 
odvolací orgán uvádza nasledovné: 

Dňa 24. 02. 2015 bol stavebnému úradu doručený návrh spoločnosti Winters, s.r.o., 
Mariánska č. 7, 811 08 Bratislava, IČO : 35 752 572 v zastúpení spoločnosti Alfa Inžiniering, 
s.r.o., Panenská 29, 811 03 Bratislava prostredníctvom splnomocneného zástupcu 
Ing. Michaelou Šarvaicovou, Hviezdoslavova 73, 900 28 Ivanka pri Dunaji, vo veci vydania 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Prestavba garáží vo dvore", Mariánska 9 
v Bratislave, na pozemkoch pare. č. 8270/3, 4, 5, k. ú. Staré Mesto, s prípojkami na IS aj cez 
pozemok pare. č.8271/, k. ú. Staré Mesto, v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie 
vypracovanej Ing. arch. Pavlom Bôrikom v 09/2014 a doplnenej v 03/2015 . Predmetom návrhu 
je novostavba garáži na mieste jestvujúcich troch samostatných radových garáží, ktoré majú byť 
asanované. Novostavba garáží sa má byť vo vnútrobloku prislúchajúceho k bytovému domu na 
Mariánskej ulici č . 9, ktorý je prístupný cez jestvujúci vjazd z Mariánskej ulice. Novostavba má 
slúžiť pre parkovanie 6 automobilov pomocou dvojúrovňového výťahového hydraulického 
zakladača. Objekt garáže je navrhnutý na pôvodnom mieste o rovnakých rozmeroch, plochou 
strechou a výške atiky +4,80m. Stavba bude napojená novými prípojkami na inžinierke siete. 
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Dňa 17. 03 . 2015 stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie podania v stanovenej 
lehote a rozhodnutím č. 4181/12089/2015/STA/Stfkonanie prerušil. 

Dňa 13. 05. 2015 stavebný úrad po postupnom doplnení, listom 
č. 4181/20790/2015/T A/Šte oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým 
známym účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom z dôvodu veľkého počtu 
účastníkov konania a zároveň stanovil termín ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 
Súčasne ich poučil o možnosti uplatnenia námietok a pripomienok k oznámenému začatiu 
konania, a taktiež ich poučil o následkoch ich neuplatnenia. 

Dňa 04. 06. 2015 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním za 
prítomnosti účastníkov konania, z ktorého bol vyhotovený zápis. Súčasťou zápisnice sú prílohy 
s námietkami časti účastníkov konania. 

Dňa 08. 06. 2015 stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 4181/24931/2015/STA/Šte, ktorým 
prerušil územné konanie, z dôvodu vznesenia občianskoprávnych námietok účastníkov konania, 
vyplývajúce z iných práv k pozemkom v súlade s § 137 stavebného zákona. Konanie prerušil do 
doby predloženia dôkazu, že na súde, prípadne inom príslušnom orgáne bol podaný návrh na 
rozhodnutie v spornej veci, najneskôr však do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Dňa 24. 08. 2015 stavebný úrad obdržal od advokátskej kancelárie JUDr. Tomáš Havlík 
kópiu žaloby o určení obsahu vecného bremena spolu potvrdením o jej podaní na Okresný súd 
Bratislava I. 

Dňa 02. 05. 2018 bol stavebnému úradu od Okresnej prokuratúry Bratislava I, Kvetná 13, 
820 05 Bratislava, doručený protest prokurátora č. Pd 204/17/1 101-8 zo dňa 24. 04. 2018, proti 
rozhodnutiu stavebného úradu Mestskej časti Bratislava Staré Mesto 
č. 4181/24931/20 15/ST A/Šte zo dňa 28. 06. 2015, ktorým stavebný úrad prerušil územné 
konanie vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavy „Prestavba garáží vo dvore", 
na ul. Mariánska 9, Bratislava - Staré Mesto, na pozemku registra „C'' s pare. č. 8270/3, 4, 5 
v k. ú. Staré Mesto, ktorým žiada, aby mestská časť Bratislava - Staré Mesto tomuto protestu 
rozhodnutím vyhovela a zrušila napadnuté rozhodnutie. 

Dňa 15. 05. 2018 stavebný úrad listom č. 7213/21734/2018/STA/Grm oznámil 
účastníkom konania podľa ustanovenia § 18 ods. 1 správneho poriadku začatie konania 
o proteste prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava I č. Pd 204/17/ 11O1-8 zo dňa 
24. 04. 2018, a stanovil im lehotu 10 dní od doručenia tejto výzvy k vyjadreniu sa k obsahu 
protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava I. 

Dňa 20. 08. 2018 stavebný úrad vydal odvolaním napadnuté rozhodnutie 
č. 7213/36273/2018/STA/Grm-K/113, ktorým podľa ustanovenia§ 24 ods. 5 zákona č. 153/2001 
Z. z. o prokuratúre vydal rozhodnutie o proteste prokurátora, ktorým zrušil rozhodnutie mestskej 
časti Bratislava- Staré Mesto č. 4181/24931/2015/STA/Šte zo dňa 08. 06. 2015, právoplatným 
dňa 24. 06. 2015, ktorým ako príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o prerušení konania vo 
veci vydania rozhodnutie o umiestnení stavby prestavba garáží vo dvore, na ul. Mariánska č. 9, 
Bratislava - Staré Mesto, na pozemku registra „C" s parcelným číslom 8270/3, 4, 5 v k. ú. Staré 
Mesto, pre navrhovateľa spoločnosť Winters, s.r.o„ Mariánska č 7, 811 08 Bratislava. 

Podľa ustanovenia§ 35 ods. 1 stavebného zákona územné konanie sa začína na písomný 
návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží 
dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou 
osobou (§ 45 ods. 4) a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie 
zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a 
sú navrhovateľovi známi. 
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Podľa ustanovenia § 35 ods. 3 stavebného zákona ak predložený návrh neposkytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v 
území(§ 32), najmä vplyvov na životné prostredie, ryzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh 
v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné 
konanie zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným 
spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví. 

Podľa ustanovenia§ 36 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie územného 
konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie 
spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky 
a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne 
neprihliadne. Stavební úrad oznámi začatie územného konania do 7 dni odo dňa, keďje žiadosť 
o územné rozhodnutie úplná. 

Podľa ustanovenia§ 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi 
návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného 
opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi pre vydanie 
územného rozhodnutia a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje 
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré 
ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických 
zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, 
ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie 
nepatrí iným orgánom. Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých 
orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky. 

Podľa ustanovenia § 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní 
zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a ich vzéljomný súlad a posúdi ryjadrenia účastníkov 
a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so 
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 

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

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak sa 
začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote 
odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo 
ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mat; alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 4 správneho poriadku správny orgán v konaní pokračuje z 
vlastného podnetu alebo na podnet účastníka konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa 
konanie prerušilo, prípadne len čo uplynula lehota uvedená v odseku 2. 

Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 a 2 správneho poriadku je správny orgán 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. Podkladom pre rozhodnutie 
sú najmä podania, návrhy a ryjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj 
skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu zjeho úradnej činnosti. Rozsah 
a spôsob zist'ovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 2 správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo veci 
s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktoré sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie 
o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania 
povinnosť na povolenie, správny orgán určí pre ňu lehotu,· lehota nesmie byť kratšia než 
ustanovuje osobitný zákona. 
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Podľa ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny 
orgán uvedie, kt.oré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri 
hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov na základe kt.orých 
rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami 
k podkladom rozhodnutia. 

Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že stavebný úrad vydal rozhodnutie 
č. 4181/24931/2015/STA/Šte zo dňa 08. 06. 2015 o prerušení konania vo veci vydania územného 
rozhodnutia, na stavbu prestavba garáží vo dvore, na ul. Mariánska č. 9, Bratislava - Staré 
Mesto, na pozemku register „C" pare. č. 8270/3, 4, 5, v k. ú. Staré Mesto, ktorým stavebný úrad 
prerušil konanie. Proti predmetnému rozhodnutiu bol dňa 02. 05. 2018 podaný protest Okresnej 
prokuratúry Bratislava I č. Pd204/ l 7/1101-8, ktorým prokurátorka žiadala napadnuté 
rozhodnutie zrušiť. V podanom proteste prokurátorka uvádza najmä to, že v prípade rozhodnutia 
o umiestnení stavby ide o rozhodnutie, ktorým sa stavba priamo nerealizuje, ale k jej realizácii 
môže dôjsť až na základe právoplatného stavebného povolenia, ktoré sa vydáva v samostatnom 
stavebnom konaní. Rozhodnutím o umiestnení stavby môže byť priamo dotknutý len ten, koho 
právne postavenie môže byť po vydaní rozhodnutia iné, ako pred rozhodnutím. Rozhodnutím 
o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú 

podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie 
a čas platnosti rozhodnutia. Na základe rozhodnutia o umiestnení sa teda „len" určuje stavebný 
pozemok a umiestňuje sa na ňom stavba. S poukazom na tento charakter územného rozhodnutia 
ustanovenie § 38 stavebného zákona pre účely vydania územného rozhodnutia sa vyžaduje od 
navrhovateľa, ktorý nie je vlastníkom pozemku, na ktorom má byť stavba umiestnená, resp. 
nemá k tomuto pozemku iné právo „len" súhlas vlastníka pozemku. To znamená, že v územnom 
konaní navrhovateľ nemusí k pozemku preukázať vlastnícke a ani iné právo v zmysle 
ustanovenia § 139 ods. 1 stavebného zákona, ale postačuje „len" súhlas vlastníka pozemku. 
Pokiaľ podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia nie je zabezpečenie prístupu k stavbe, 
potom spor ohľadom rozsahu zriadené vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu 
a prejazdu v prospech pozemku, na ktorom má byť stavba umiestnená, nie je ani nemôže byť vo 
vzťahu k územnému rozhodnutiu predbežnou otázkou, keďže jej zodpovedanie nepodmieňuje 

vydanie územného rozhodnutia. Samozrejme, že stavebný úrad nemôže takúto námietku 
účastníkov odignorovať, ale musí sa s ňou vysporiadať, avšak v súlade so zákonom, napr. 
stanovenie podmienok pre ďalšie stupne konania pred stavebným úradom. Naviac z Rozhodnutia 
o prerušení konania v rozpore s cit. ust. § 47 ods. 3 správneho poriadku vôbec nevyplýva, na 
základe akého ustanovenia a akými myšlienkovými postupmi stavebný úrad dospel k záveru, že 
v prípade územného konania je námietka účastníkov konania ohľadom rozsahu vecného bremena 
predbežnou otázkou, v tejto časti úplne absentuje relevantné právne odôvodnenie. Rozhodnutie 
o prerušení konania je postihnuté aj vadou spočívajúcou v jeho nepreskúmateľnosti 
a nezrozumiteľnosti pre nedostatok dôvodov. Taktiež má zato, že stavebný úrad nepostupoval 
v súlade s ust. § 32 ods. 1 stavebného zákona a vo veci nezistil presne a úplne skutkový stav 
veci, nezaobstaral si potrebné doklady pre rozhodnutie, pričom nebol viazaný len návrhmi 
účastníkov konania. Vecné bremeno, ktorým sú pozemky s parcelnými číslom 8270/1 a 8720/2 
zaťažené v prospech vlastníkov o.i. aj stavebných pozemkov s parcelným číslom 8270/3, 4, 5 
právom prechodu a prejazdu, je zapísané v katastri nehnuteľností a pokiaľ účastníci konania 
namietali, že výkon vecného bremena ide nad dohodnutý rozsah, toto svoje tvrdenie by mali aj 
preukázať, a o to viac, ak vecné bremeno nie je zriadené v prospech stavby existujúcich troch 
garáží, ale v prospech pozemkov, na ktorých tieto garáže stoja. V predloženom spise sa však 
nenachádza zmluva, ktorou bolo predmetné vecné bremeno zriadené a v ktorej mohol byť 
dojednaný aj rozsah výkonu zriaďovaného vecného bremena. V súvislosti predloženou kópiou 
podanej žaloby, považuje za potrebné vzhľadom na v nej uvedený petit poukázať na to, že 
negatívne určenie obsahu zriadeného vecného bremena neznamená určenie jeho obsahu (t.j . 
napr. či obsahom vecného bremena práva prechodu a prejazdu napr. 4 alebo 7 garážam), a teda 
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na takomto požadovanom urcem nemoze existovať ani naliehavý právny zauJem žalobcu, 
existencia ktorého je základným predpokladom úspešnosti žaloby o určenie. Stavebný úrad po 
podaní protestu prokurátorky oznámil podľa ustanovenia § 18 ods. 1 správneho poriadku začatie 
konania o proteste prokurátorky účastníkom konania, pričom im poskytol lehotu na vyjadrenie sa 
k obsahu predmetného protestu prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava 1. V stavebným 
úradom stanovenej lehote sa vyjadril účastník konania Marek Polakovič a JUDr. Tomáš Havlík, 
splnomocnený zástupca účastníkov konania JUDr. Evy Hlaváčovej a Miroslava Šafafíka, ktorí 
nesúhlasia s podaným protestom. Následne stavebný úrad vydal odvolaním napadnuté 
rozhodnutie, ktorým podľa § 24 ods. 5 zákona č. 153/2001 o prokuratúre zrušil rozhodnutie 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 4181/24931/2015/STA/Šte zo dňa 08. 06. 2015, 
ktorým ako príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o prerušení konania vo veci vydania 
rozhodnutie o umiestnení stavby prestavba garáží vo dvore, na ul. Mariánska č. 9, Bratislava -
Staré Mesto, na pozemku registra „C" s parcelným číslom 8270/3, 4, 5 v k. ú. Staré Mesto, pre 
navrhovateľa spoločnosť Winters, s.r.o„ Mariánska č 7, 811 08 Bratislava. 

Po preskúmaní veci Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky 
konštatuje, že sa stotožňuje v merite veci s názorom okresnej prokurátorky a tým aj s dôvodmi 
podaného protestu o tom, že pri vydaní rozhodnutia o prerušení konania bol porušený zákon. 
Z predloženého spisového materiálu je zrejmé, že navrhovatelia podali návrh na umiestnenie 
stavby garáže, na pozemkoch pare. č. 8270/3, 4, 5, k. ú. Staré Mesto, na ktorých sa nachádzajú 
existujúce garáže v zlom stavebnotechnickom stave. Súčasťou predloženého návrhu boli okrem 
iného aj listy vlastníctva, ktorými navrhovatelia k vyššie uvedeným pozemkom preukázali iné 
právo, t.j. uzavretie nájomných zmlúv s vlastníkmi pozemkov na jednej strane a nájomcami 
(navrhovateľmi) na strane druhej . Po doplnení požadovaných dokladov zo strany navrhovateľa, 

stavebný úrad oznámil začatie konania územného konania a nariadil ústne pojednávanie. 
Zo spisového materiálu je ďalej zrejmé, že na miestnom pojednávaní boli časťou 

účastníkov konania vznesené námietky. Súhlasili s tým, aby navrhovateľ asanoval jestvujúcu 
stavbu, avšak s tým, že na predmetných pozemkoch bude realizovaná garáž pre 3 autá v zmysle 
vecného bremena. Poukazovali na to, že prístup k novostavbe garáže je navrhnutý cez pozemky 
pare. č. 8270/1 a 8270/2, k. ú. Staré Mesto. Účastníci konania spolu s písomnými námietkami, 
v ktorých nesúhlasia s rozšírením vecného bremena z troch parkovacích miest v troch pôvodných 
garážach na šesť parkovacích miest v novo navrhovanej garáži a návrh na prerušenie konania. 
Na základe námietok, stavébný úrad rozhodnutím prerušil územné konanie z dôvodu, 
vznesených občianskoprávnych námietok vyplývajúcich z iných práv k pozemku a preto 
stavebný úrad postupoval v súlade s ustanovením§ 137 stavebného zákona. 

Z podkladov a z verejne dostupných informácií na katastrálnom portáli vyplýva, že podľa 
listu vlastníctva č . 5912, časť „C": Ťarchy je zapísané vecné bremeno, právo prechodu 
a prejazdu v prospech pozemkov pare. č. 8271/1, 8270/3, 8270/4, 8270/5, 8269/2, 8269/6, 
8269/7, 8267/1, 8267/2, 8267/3 cez pozemky par. č. 8270/1 , 8270/2 a 8269/5 k. ú. Staré Mesto. 
K danému je potrebné uviesť, že predmetné vecné bremeno týkajúce sa práva prechodu 
a prejazdu nie je zriadené v prospech stavby existujúcich troch garáží, ale v prospech pozemkov, 
na ktorých tieto stoja. Odvolatelia nijakým relevantným spôsobom nepreukázali, že by 
~redmetné vecné bremeno bolo viazané na konkrétnu stavbu, resp. počet parkovacích miest. . 
Dalej z uvedeného listu vlastníctva je zrejmé, že navrhovatelia sú podieloví spoluvlastníci 
pozemkov pare. č . 8270/1 a 8270/2, k. ú. Staré Mesto, cez ktoré je vybudovaný existujúci vjazd 
k pozemkom pare. č. 8270/3, 4, 5, k.ú. Staré Mesto. Na vyššie uvedených pozemkoch sú 
existujúce garáže, ktoré sú v zlom stavebnotechnickom stave, tie budú asanované a na mieste 
ktorých má byť umiestnená novostavba garáže. 

Odvolací orgán rovnako ako aj sám správny orgán, ktorý protestom napadnuté 
rozhodnutie vydal, sa stotožňuje s názorom prokurátora, že rozhodnutie stavebného úradu nie je 
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v súlade so zákonom a bolo potrebné protestu vyhovieť. Stavebný úrad ako orgán verejnej 
správy využil zákonnú možnosť a po zvážení, že protest prokurátora je opodstatnený a dôvodný, 
napadnutým rozhodnutím vyhovel protestu a sám si zrušil protestom napadnuté rozhodnutie. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky uvádza, že stavebný úrad je 
v konaní povinný dostatočne zistiť skutkový stav veci a zaobstarať si potrebné doklady, ktoré sú 
nevyhnutné pre vydanie príslušného rozhodnutia. Stavebný úrad je taktiež povinný vydať 
rozhodnutie, ktoré bude v súlade so zákonom a bude obsahovať všetky potrebné zákonom 
predpísané náležitosti upravené v ustanovení § 47 správneho poriadku. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, po preskúmaní veci na 
podklade predloženého spisového materiálu, konštatuje, že postup stavebného úradu Mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto, v konaní, ktoré predchádzalo vydaniu odvolaním napadnutého 
rozhodnutia č. 7213/36273/2018/STNGrm-K/l 13 zo dňa 20. 08. 2018, ktorým vyhovel protestu 
prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava 1, č. k. Pd 63/18/1101-6 zo dňa 06. 07. 2018, bol 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vec bola taktiež správne právne posúdená 
a dostatočným spôsobom boli zabezpečené procesné práva účastníkov konania/odvolateľov, 
napadnuté rozhodnutie považuje odvolací orgán za zákonné a preto ho potvrdzuje. 

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Toto rozhodnutie j e v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu ďalej 
odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou: 

~M T~M '~k -" gr. omas ate1c a 
vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 

Okresného úradu Bratislava 

1. Vlastrúkom pozemkov pare. č. 8267/5, 8270/2, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 
2. Vlastníkom stavby súp. č. 2224 a pozemku pare. č. 8270/1, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 
3. Vlastníkom stavby súp. č. 10435 a pozemku pare. č. 8271/1, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 
4. Vlastníkom stavby súp. č. 6072 a pozemku pare. č. 8270/3, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 
5. Vlastníkom stavby súp. č. 6073 a pozemku pare. č. 8270/4, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 
6. Vlastníkom stavby súp. č. 239 a pozemku pare. č. 8270/5, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 
7. Vlastníkom stavby súp. č. 5738 a pozemku pare. č. 8267/3, kat. úz. Staré Mesto v Bratislave 
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8. Advokátska kancelária TORA Legal. s.r.o„ Laurinská 18, 811 01 Bratislava v zastúperú navrhovateľa 
spoločnosti Winters, s.r.o„ Mariánska 7, 811 08 Bratislava 

9. Advokátska kancelária - JUDr. Tomáš Havlík. s.r.o„ Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava v zastúperú 
účastníkov konarúa JUDr. Eva Hlaváčová, Farská 12A, 949 01 Nitra, Miroslav Šafafík, Turnianska 7, 
851 07 Bratislava, Ing. Milan Valášek, Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Silvia Valášková, Mariánska 9, 
811 09 Bratislava, Peter Šoclunan, Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Eva Šoclunanová, Mariánska 9, 811 08 
Bratislava, Ing. Starúslav Milutlovič, Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Marek Polakovič, Demänová 13 8, 
03 1 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Zuzana Križanová, Mariánska 9, 811 08 Bratislava„ Ing. Karol Gróh, 
Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Irena Gróhová, Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Viktor Šim.kovich, 
Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Lilian Šimkovichová, Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Ing. Matúš 
Katriňák, Mariánska 9, 811 08 Bratislava, Bc. Veronika Katriňáková, Mariánska 9, 811 08 Bratislava 

10. Okresná prokuratúra Bratislava 1, JUDr. Karolína Staro11ová, Kvetná 13 , 820 05 Bratislava - k. č. 
Pd 204/ 17/ 110 1-8 

11. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, stavebný úrad, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava- so 
žiadosťou o zverejnenie a následné vrátenie tunajšiemu úradu 

Na vedomie: 
1. Okresná prokuratúra Bratislava 1, JUDr. Karolína Staroňová, Kvetná 13, 820 05 Bratislava - k. č. 

Pd 204/ 17/1101-8 
2. Advokátska kancelária TORA Legal, s.r.o„ Laurinská 18, 811 01 Bratislava 
3. Advokátska kancelária - JUDr. Tomáš Havlík, s.r.o„ Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 
4. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, stavebný úrad, Vajanského nábrežie 3, 814 2 1 Bratislava 

Potvrdenie o vyvesení a zvesení vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: 1 7, JÓN 2019 Dátum zvesenia: 

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis: 
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