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

Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naše čís lo vybavuje/linka Bratislava 
53 85/45609/2020/ST A/Jaa Mgr. Jágr/+421(2)59246283 01.10.2020 

Vec: Upovedomenie o podaní odvolania 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa§ 117 ods. (1) zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa§ 7a ods. 
(2) písm. i) zákona č. 3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
podľa§ 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok") upovedomuje ostatných účastníkov konania 
o obsahu podaného odvolania, ktoré bolo prijaté v zákonom stanovenej lehote proti 
rozhodnutiu č. 5385/26440/2020/ST A/Jaa/G/35 zo dňa 09.07.2020, ktorým bolo vydané 

stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím o umiestnení 

stavby 

v členení na stavebné objekty 

stavebník/navrhovateľ 

miesto stavby 

Polyfunkčný dom s bytmi, podzemnou garážou, 
prípojkami a oplotením 

„SO 01 Polyfunkčný dom" -jedná sa nebytovú budovu 
SO 02 Rekonštrukcia prípojky vodovodu 
SO 03 Rekonštrukcia prípojky kanalizácie 
SO 04 Rekonštrukcia prípojky plynu 
SO 05 Rekonštrukcia elektro prípojky NN 
SO 06 Prekládka rozvodov NN 
SO 07 Prekládka stÍpa verejného osvetlenia 
SO 08 Prípojka slaboprúdu 
SO 09 Dopravné riešenie a definitívne dopravné 
značenie 

SO 11 Oplotenie 

AMALCA DEVELOPMENT a. s., Panenská 
13, 811 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 
Vložka číslo: 5477/B, IČO 46 498 184 

29. augusta v Bratislave, pozemok registra „C"-KN 
parcelné č. 9064 druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, výmera 1239 m2 v katastrálnom území Staré 
Mesto, Bratislava vo vlastníctve stavebníka/navrhovateľa 
pozemok registra „C''-KN parcelné č. 9063/3 druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 294 m2 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava; pozemok 
registra „C"-KN parcelné č. 2176111 druh pozemku 
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druh stavby 

účel stavby 

ďalší účastníci konania 

zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1333 m2 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava; pozemok 
registra „C"-KN parcelné č . 2 176112 druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 19 m2 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava 

novostavba 

pozemná stavba - nebytová budova - 52. nebytových 
priestorov určených na krátkodobé ubytovanie hosťa 

(dočasné bývanie najviac 9 mesiacov), 9. bytových 
jednotiek, 1. nebytový priestor určený ako obchod, 
78. parkovacích miest v parkovacej garáži 

-vlastníci pozemku registra „C''-KN parcelné č. 9064 a 
stavieb na ňom v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava-pozemok pre navrhovanú stavbu, 

-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 9086 
a č. 9070 v katastrálnom území Staré s, Bratislava a 
stavby súpisné č. 3 704 na ňom-administratívna 
budova na ul. 29. augusta 36A - Grosslingovej 56, 

-vlastníci pozemku registra „C''-KN parcelné č . 9066 
a 9067 v katastrálnom území Staré Mesto , Bratislava 
a stavby súpisné č . 2499 na ňom-bytový dom 
na Grosslingovej 52, 

-vlastníci pozemku registra „C''-KN parcelné č . 9065 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava a 
stavby súpisné č. 2498 na ňom-polyfunkčná budova 
na Grosslingovej 50, 

-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 9050 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava a 
stavby súpisné č. 2497 na ňom-škola 
na Grosslingovej 48, 

-v lastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 
9063/1, /2 a /3 v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava a stavby súpisné č . 7547 na ňom-bytový 
dom na ul. 29. augusta 36C, 

-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 9073 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratis lava a 
stavby súpisné č. 2265 na ňom-bytový dom na ul. 29. 
augusta 19, 

-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 9074 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava a 
stavby súpisné č . 2266 na ňom-bytový dom na ul. 29. 
augusta 2 1, 

-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 9075 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratis lava a 
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stavby súpisné č. 2276 na ňom-polyfunkčná budova 
na ul. 29. augusta 23, 

-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné 
č . 2 176111ač.21 76 1 /2 v katastrálnom území Staré 
Mesto, Bratislava a verejnej komunikácie na ňom-ul. 

29. augusta, 

-Občianske združenie OZ - Ochrana práv vlastníkov 
bytov, 

-ENDORFINE, s.r.o., Ing. arch. Pavol Ružbarský, 
Gagarinova 1 OA, 821 05 Bratislava, projektant 

a zároveň ich vyzýva, aby sa v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia 
tejto výzvy vyjadrili. 

Odvolanie účastníkov konania proti rozhodnutiu zo dňa 09.07.2020 je prílohou tohto 
listu. 

Príloha: 
odvolanie zo dňa 21 .08.2020 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania 

účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

Ing. Zuzana Štorcelová 
vedúca stavebného úradu ( 

-vlastníci pozemku registra „C''-KN parcelné č . 9064 a stavieb na ňom v katastrálnom 
území Staré Mesto, Bratislava-pozemok pre navrhovanú stavbu, 

-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 9086 a č. 9070 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava a stavby súp. č. 3704 na ňom administratívna budova na ul. 29. 
augusta 36A -Grosslingovej 56, 

-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 9066 a 9067 v katastrálnom území Staré 
Mesto, Bratislava a stavby súp. č. 2499 na ňom-bytový dom na Grässlingovej 52, 

-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 9065 v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava a stavby súp. č. 2498 na ňom-polyfunkčná budova na Grässlingovej 50, 

-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 9050 v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava a stavby súp. č. 2497 na ňom-škola na Grässlingovej 48, 

-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 906311, /2 a /3 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava a stavby súp. č. 7547 na ňom-bytový dom na ul. 29. augusta 
36C, 
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-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 9073 v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava a stavby súp. č. 2265 na ňom-bytový dom na ul. 29. augusta 19, 

-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 9074 v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava a stavby súp. č. 2266 na ňom-bytový dom na ul. 29. augusta 21, 

-vlastníci pozemku registra „C"-KN parcelné č. 9075 v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava a stavby súp. č. 2276 na ňom-polyfunkčná budova na ul. 29. augusta 23 , 

-vlastníci pozemku registra „C''-KN parcelné č. 2176111 a č. 2176112 v katastrálnom 
území Staré Mesto, Bratislava a verejnej komunikácie na ňom-ul. 29. augusta, 

-Občianske združenie OZ - Ochrana práv vlastníkov bytov, 

-ENDORFINE, s.r.o„ Ing. arch. Pavol Ružbarský, Gagarinova lOA, 821 05 Bratislava -
projektant, 

-AMALCA DEVELOPMENT a. s„ Panenská 13, 811 03 Bratislava - stavebník. 

ďalej sa doručuje: 

1. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a so žiadosťou o zvesenie a doručenie verejnej vyhlášky 

2. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na webovom sídle 
(na internetovej stránke) Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

na vedomie: 

3. METER, s.r.o. , Tupého 21 /D, 831 01 Bratislava 

Potvrdenie dátumu yyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky; zverejnenia: 

Dátum vyvesenia: Odtlačok úradnej pečiatky a podpis: 

J)átum zvesenia: Odtlačok úradnej pečiatky a podpis: 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/ stavebný úrad, 2 x k spisu 

Strana 4 z 4 



Doložka o autorizácii 

Tento listinný rovnopis e lektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. 
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 20 18, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného 
dokumentu. 

Údaje elektronického úradného dokumentu 
Názov: UPOVEDOMENIE O ODVOLANI+LEHOTA_SM20200045609 
Identifikátor: 538514560912020/STA/Jaa 

Autorizácia elektronického úradného dokumentu 
Dokument autorizoval: Ing. Zuzana štorcelová OPRA VNENIE 1035 Zamestnanec mestskej časti 
poverený starostom 
Oprávnenie: 1035 Zamestnanec mestskej časti poverený starostom 
Zastupovaná osoba: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto IČO: 00603147 
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotoveným s použitím mandátneho 

certifikátu s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou 
Dátum a čas autorizácie: 02.10.2020 12:08:29 
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky : 02.10.2020 12:08:43 
Označenie strán, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: 1-4 
Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii 
Doložku vyhotovil: Zamarovský Jozef 
Funkcia a lebo pracovné zaradenie: odborný referent 
Označenie orgánu: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto IČO: 00603147 
Dátum vytvorenia doložky: 5. októbra 2020 

~ -01alisla,8 • 
'v~'> 17 ~ 

Podpis a pečiatka: 
l ® it ~ :a 'l. 

:z ô 

'% ~,,, 
"e„Ská re~'Q 

Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.0 
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MIESTNY ÚRAD 
M F.STS K F.J ČASTI . 

HH J\ľlST.AVA - STARI·. MESTO 

DOŠLO 2 1 -08- 20W DŇA: II 

EViDEr~érf~ 11-lt-I č:ISLO 
člSLO: SPISU: 

PRÍLOHY: /10 1 VYBAVUJE: 

Iva.nič & Partners, s.r.o. 
advokátska kancelária 

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

V Bratislave, dňa 21.08.2020 

Sp. zn.: 5385/26440/2020/ST A/Jaa/G/35 

VEC: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU STAVEBNÉHO ÚRADU 

Spoločnosť Vonaty, s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 82/C, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 46 754 369, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 

83477 / B, ako vlastník bytu v bytovom dome Grčisslingová 50, so súpisným číslom: 7719 (ďalej len 

11Účastník 1"), Ing. Gabriela Belopotocká, s trvalým bydliskom Grčisslingová 50, 811 09 Bratislava, 
Slovenská rep{iblika, dátum narodenia: 31.05.1956, ako vlastník bytu v bytovom dome Grčisslingová 50, so 
súpisným číslom: 7719 (ďalej len 11Účastník 2") (Účastník 1 a Účastník 2 spoločne ďalej len "Účastníci") a 
Občianske združenie OZ - Ochrana práv vlastníkov bytov, so sídlom Landererova 7743/6, 811 09 

Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 385 621, ako združenie, ktorého predmetom je ochrana práv 
vlastníkov (ďalej len 11Účastník 3") (Účastníci a Účastník 3 spoločne ďalej len 11 Účastníci a OZ"), sú 
účastníkmi spojeného územného a stavebného konania na umiestnenie a povolenie stavby „Polyfunkčný 
dom s bytmi, podzemnou garážou, prípojky a oplotenie, novostavba" na Ul. 29. augusta, na pozemku - parcela 
registra „C", parcelné číslo: 9064 o výmere 1.239 m2, k. ú.: Staré Mesto, okres: Bratislava I, obec: BA - m č. 

Staré Mesto, vedenom na liste vlastníctva č. 4408 (ďalej len „Navrhovaná stavba") navrhovanej 
stavebníkom - spoločnosťou AMALCA DEVELOPMENT a. s., so sídlom Panenská 13, 811 03 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 46 498 184, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
oddiel: Sa, vložka č.: 5477 / B (ďalej len „Stavebník''). 

Spojené územné a stavebné konanie na umiestnenie a povolenie Navrhovanej stavby bolo vedené 
stavebným úradom Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len 11Stavebný úrad") (spojene územné a 
stavebné konanie na umiestnenie a povolenie Navrhovanej stavby ďalej len 11 Spojené konanie"). 

Výsledkom Spojeného konania bolo vydanie Rozhodnutia Stavebného úradu č. 

5385/26440/ 2020/ STA/Jaa/G/35 zo dňa 09.07.2020 (ďalej len „Rozhodnutie SÚ"), ktorým vydal 
stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím o umiestnerú Navrhovanej stavby. 

Proti uvedenému Rozhodnutiu SÚ Účastníci a OZ touto cestou podávajú odvolanie v zmysle 
ustanovenia§ 53 a nasl. zákona č. : 71/1967 Zb. Zákon o správnom konarú (správny poriadok) (ďalej len 

" Správny poriadok"), ktoré odôvodňujú nižšie prezentovanými skutočnosťami. 

Ivanič & Partners, s.r.o. 
sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 47 246 774 
registrácia: Obchodný register OSBA !, oddiel: Sro, vložka číslo : 87601/B 
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1. 

Skutkový stav 

Účastník 1 dňa 25.05.2018 na mieste ústneho pojednávania s miestnym zisťovarúm predložil 
Stavebnému úradu podanie Účastníka 1 označené ako 11Námíetky do spojeného územného a stavebného 
konania" zo dňa 25.05.2018 (ďalej len „Námietky 1"). Účastník 2 na mieste ústneho pojednávania 
s miestnym zisťovaním (spoločne s ďalšími účastníkmi Spojeného konania) vyhlásil, že sa v celom rozsahu 
pripája k Námietkam 1, v dôsledku čoho platí, že aj Účastník 2 v Spojenom konaní vzniesol Námietky. 

Oznámením o predÍžení lehoty pre podávanie námietok zo dňa 07.06.2018, č. 
28/18880/2018/STA/Kno, Stavebný úrad predÍžil účastníkom Spojeného konania lehotu na nahliadame 
do spisu a podávanie námietok o 15 dní odo dňa doručenia predmetného oznámenia verejnou vyhláškou. 

Účastníci v predÍženej leh ote na nahliadanie do spisu a podávanie námietok predložili Stavebnému 
úradu svoje doplnené námietky do Spojeného konania podaním zo dňa 10.07.2018, ktorými rozšírili 
pôvodné Námietky 1 o ďalšie relevantné skutočnosti. Následne podaním zo dňa 12.07.2018 namietali 
Účastníci ďalšie relevantné skutočnosti (ďalej len 11Námietky 2"). 

Podaním zo dňa 28.05.2019 do Spojeného konania pristúpil Účastník 3, pričom v rámci tohto úkonu 
vzniesol aj námietky v Spojenom konaní (ďalej len „Námietky 3") (Námietky 1, Námietky 2 a Námietky 3 
spolu ďalej len 11Námietky"). Námietky Účastníkov a OZ však boli Stavebným úradom ignorované. 

Účastníci a OZ považujú konanie Stavebnéh o úradu a porušenie Správneho poriadku vo vzťahu 
k náležitostiam Rozhodnutia SÚ a Stavebnéh o zákona1 vo vzťahu k miestnemu zisťovaniu za tak závažné, 
že dňa 20.08.2020 p odali trestné oznámenie na Krajskej prokuratúre Bratislava, za účelom preverenia, či 
nedošlo v Spojenom konaní k n_aplneniu skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci 
verejného činiteľa v zmysle ustanovenia § 326 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 
predpisov. 

II. 
Námietky vznesené v Spojenom konaní 

Námietky Účastníkov a OZ je možné sumarizovať nasledovne: 

1. námietka rozporu s Územným plánom zóny Dunajská v znení neskorších zmien a doplnkov (kód 
501, sektor 19/5-a) (ďalej len „Územný plán zóny Dunajská"), a to z dôvodu: 

prekročenia limitu zastavateľnej plochy pre Blok 19 / S-a (t. j. limitu 1.300 m2) a prekročenie 
indexu zastavania pozemku pre Blok 19/5-a (t. j. indexu 0,55); 
prekročenia lirnitu výšky hlavnej rímsy pre blok 19 /5-a (t. j. lirnitu 18,7 m); 
prekročenia limitu celkovej podlažnej plochy pre Blok 19/5-a (t. j. limitu 6 500 rn2) 
a prekročenia indexu podlažnej plochy pre blok 19/5-a (t. j. indexu 2,65); 
prekročenia limitu počtu obytných jednotiek pre Blok 19/5-a (t. j. limitu 65 bytov) 
a parkovacích stojísk v parkovacej garáži pre Blok 19/5-a (t. j. lirnitu 50 stojísk); 
nenaplnenia požiadavky zelene na rastlom teréne pre Blok 19 /5-a (t. j. požiadavky 1100 m2); 

2. námietka zmätočného nariadenia ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním; 

i 'Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 
2 
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3. námietka predloženia vyjadrenia dotknutých orgánov, na ktoré nemôže Stavebný úrad prihliadať 

ako n a podklady pre vydanie rozhodnutia o umiestnení a povolení Navrhovanej stavby; 

4. námietka predloženia vyjadrenia prevádzkovateľ ov príslušných vedení a sietí, ktoré ku dňu podania 

Námietok 2 stratili platnosť. 

Stavebný úrad sa s predmetnými Námietkami vysporiadal spôsobom, že všetky odignoroval 

a považoval ich za neopodstatnené. Z uvedeného dôvodu ich zamietol bez náležitého odôvodnenia 

a právnej argumentácie. 

III. 

Rozpory Rozhodnutia SÚ 

Účastníci a OZ rovnako považujú za potrebné uviesť, že Rozhodnutie SÚ je v priamom rozpore s: 

1. Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja I-Ilavného mesta SR Bratislavy na roky 201 O -2020; 

2. Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre 
obdobie rokov 2017 - 2023; 

3. samotnou verejne prezentovanou politikou mesta Bratislava a vyhláseniami primátora Bratislavy2; 

a to prinajmenšom vo vzťahu k zahusťovaniu územia a výstavbe apartmánov, ktorých 
výstavbou sa obchádza územný plán pričom tieto slúžia bežne na trvalé bývanie. Postup Stavebníka 
a jeho snaha obísť limi ty Úzt!mného plánu zóny Dunajská cez výstavbu bytov, ktoré sa tvária de iure 
ako apartmány je verejne známy a neustále používaný developenni, avšak Stavebný úrad neprihliadol 
na verejne známe skutočnosti a postupy obchádzania zákonných nariadení na ktoré už upozorňovalo 
Hlavné mesto SR Bratislava a samotný primátor (vid~ priložené novinové článkt;). 

Postup Stavebného úradu teda p ôsobí ako vopred určený, s jasným zámerom, ktorým je vydanie 
stavebného povolenia bez ohľadu na zákonné limity stavby. 

IV. 
Odôvodnenie odvolania 

Účastníci a OZ sa nestotožňujú s Rozhodnutím SÚ, ako ani s postupom Stavebného úradu (aj 

vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti), a to predovšetkým z nasledovných dôvodov: 

1. Rozpor Rozhodnutia SÚ s Územným plánom zóny Dunajská 

Účastníci a OZ považujú Navrhovanú stavbu za rozpornú s Územným plánom zóny Dunajská 
(konkrétne s regulačným listom Blok č. 19/5-a), nakoľko podľa Územného plánu zóny Dunajská je 

2 https:/lwww.bratislavskenoviny.sk/aktualiht/bratislava/56223-mesto-chce-pri-vvstavbe-apartmanav-zastavit-obchadzanie
regulacie 
https:/lindex.sme.sk/ca2251785/vallo-bratislava-potrebuje-strop-urcime-limi tt1-na-vysku-stavieb .html 
https/jwww.narks.sk/radnica-obmedzi-apartmany/ 
https:/jwww.cas.skfclanok/880298/bratislavskv-magistrat-chce-sprisnit-podmienkv-pre-developerov-koniec-apartmanov
namiesto-bytov/ 
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r 
z fotografie, nákresu parciel a záväznej výškovej a objemovej regulácie stavebnej intervencie, rovnako 
ako výmery pozemku o rozlohe 2.445 m2 zrejmé, že Územný plán zóny Dunajská sa vzťahuje na parcely 
č. 9064, 9063/1, 9063/2 a 9063/3 a nie výlučne len na parcelu č. 9064 o výmere 1.239m2 ako tvrdí Stavebný 

úrad v Rozhodnutí SÚ. 

V Územnom pláne zóny Dunajská došlo zjavne ku chybe v písaní a okrem parcely č. 9064 mala byť 
na predmetnom liste uvedená aj (pôvodne nerozdelená) parcela č. 9063. To, že sa jedná o zjavnú chybu, je 

úplne zrejmé už len z vymedzenia plochy zakreslenej na mape a rovnako zo samotnej výmery pozemku. 

Stavebný úrad sa ku dnešnému dňu nevysporiadal s uvedenou skutočnosťou a Rozhodnutie SÚ je preto 

m ožné ako celok považovať za nezákonné. 

Účastníci a OZ poukazujú na skutočnosť, že Stavebný úrad úplne ignoruje fakt, že v danom 

vymedzenom priestore už došlo k výstavbe budovy na parcelách č. 9063/1, 9063/2 a 9063/3 (pôvodne 

tvoriace parcelu 9063), kde v konkrétnom prípade ide o stavbu bytového domu, súpisné číslo: 7547 -

Polyfunkčný objekt - ul. 29. augusta 36C realizovanej investorom - zaniknutou spoločnosťou ARWAG 
Bratislava - lnjvanie pre náročných, s. r. o. (bližšia špecifikácia viď list vlastníctva č. 4409 k. ú. Staré Mesto) 

(ďalej len „Stavba ARWAG"), čím samozrejme a logicky došlo aj zastavaniu relevantného územia 

a rovnako čiastočnému naplneniu limitov stanovených Územným plánom zóny Dunajská, ako napríklad 

maximálnej zastavanej plochy, indexu zastavania a podobne. 

Ignorácia uvedenej skutočnosti zo strany Stavebného úradu umožňuje de facto dvojnásobné 

prekročenie maximálne stanovených limitov stavieb v danom území, a to v priamom rozpore 

s Územným plánom zóny Dunajská, či príslušnou legislatívou. Účastníci a OZ majú za to, že 

v predmetnej veci ide o absolútne nelogický výklad Územného plánu zóny Dunajská zo strany 
Stavebného íuadu, navyše v rozpore so zámerom a účelom územného plánovania v rámci Hlavného 

mesta SR Bratislava. 

V zmysle Územného plánu zóny Dunajská je možné v danom priestore realizovať výstavbu, ktorá 

musí spÍňať nasledovnú maximálnu regulatívu územnoplánovacej dokumentácie vyplývajúcu 

z Územnéh o plánu zóny Dunajská pre Blok 19/5-a (záväzná čast): 

Stavba 
Zastavateľná plocha (m2): 

Index zastavania pozemku: 

Výškový limit: 

Výška hlavnej rímsy: 

Celková podlažná plocha (m2): 

Index podlažnej plochy: 

Stavebná uzávera, ochranné pásmo: 

Stavebná intervencia: 

Funkčné využitie 

Polyfunkčný dom 

Občianska vybavenosť (m2): 

Byty: 

Parkovacia garáž: 

Zeleň 

Požiadavka na zeleň 

1300 

0,55 

SNP+ strecha 

18,7 m 

6500 

2,65 

NIE 

novostavba 

1500 

65 bytov 

50 stojísk 
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na rastlom teréne (m2) 1100 

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Navrhovaná stavba: 

a) prekračuje limit zastavateľnej plochy pre Blok 19/5-a (t. j. limit 1 300 m2) a rovnako index 

zastavania pozemku pre Blok 19/5-a (t. j. index 0,55). 

Tak, ako už Účastrúci a OZ skôr vo svojich Námietkach uvádzali, na základe irúormácií z verejne 

dostupných zdrojov a znaleckého posudku č. 25/2010 vyhotoveného dňa 20.09.2010 Ing. Gerhardom 

Horňákom, znalcom z odboru Stavebructvo, odbor Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností (ďalej 

len 11 Znalecký posudok ARWAG"), Stavba ARWAG je umiestnená na pozemkoch (parcelách č. 9063/ l , 

9063/2 a 9063/3) o celkovej výmere 1 .230 m2, z čoho Pozemok ARWAG 1 (o výmere 370 m2) je strechou 

garáže Stavby ARWAG, pričom na Pozemku ARW AG 1 absentuje zeleň na rastlom teréne, Pozemok 

ARWAG 2 (o výmere 566 m2) a Pozemok ARWAG 3 (o výmere 294 m2) sú zastavené v celom rozsahu 

Stavbou ARWAG ( defirúciu Pozemku ARWAG 1 až 3 viď v Námietkach 1). 

V zmysle projektovej dokumentácie pre umiestnenie a povolenie Navrhovanej stavby 

vypracovanej spoločnosťou ENDORFINE, s.r.o., so sídlom Gabriela Povalu 15, 010 01 Žilina, Slovenská 

republika, IČO: 36 436 771 (ďalej len 11 Projektová dokumentácia Navrhovanej stavby"), projektový 

p ozemok, t. j. parcela č. 9064 (ďalej len „Projektový pozemok"), má byť zastavaný v rozsahu 681,5 m2. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného platí, že v prípade zohľadnenia iba zastavanosti Pozemku 

ARWAG 2 (o výmere 566 m2) a Pozemku ARWAG 3 (o výmere 294 m2), je zrejmé, že z celkovej maximálnej 

zastavanosti Bloku 19/5-a (t. j. limitu 1 300 m2) pre Navrhovanú stavbu zostáva využiteľných iba 440 m2 
[1300 - (566+294)=440]. 

Z uvedeného vyplýva, že celková m aximálna zastavanosť Bloku 19/5-a, by v takomto prípade 

bola Stavbou ARWAG a realizáciou Navrhovanej stavby na Projektovom pozemku prekročená o 241,45 
m2. 

Za daného stavu by index zastavania pozemku pre Blok 19/5-a dosahoval hodnotu 0,63. Index 

zastavania: pozemku pre Blok 19/5~a, by tak Stavbou ARWAG a realizáciou Navrhovanej stavby na 
Proj ektovom pozemku bol prekročený o 0,08. 

Na Pozemku ARWAG 1 (o výmere 370 m2) je situovaná garáž Stavby ARWAG, pričom na 

Pozemkoch ARWAG absentuje zeleň na rastiem teréne, a teda aj Pozemok ARWAG 1 sa musí zohľadniť 

v rámci posudzovania limitov zastavateľnej plochy, nakoľko tento je rovnako ako Projektový pozemok 

regulovaný lirrútmi Bloku 19/5-a Územného plánu zóny Dunajská. V prípade zohľadnenia zastavanosti 

pozemku ARWAG 2 (parcela č. 9063/2 o výmere 566 m2) , pozemku ARWAG 3 (parcela č. 9063/3 o výmere 

294 m2) a zastavanosti pozemku ARWAG 1 (parcela č. 9063/1 o výmere 370 m2), je zrejmé, že z celkovej 

m aximálnej zastavanosti Bloku 19/5-a (t. j. limitu 1.300 m2) pre Navrhovanú stavbu zostáva využiteľných 
iba 70 m2 [1300 - (566 + 294 + 370) = 70). Z uvedeného vyplýva, že za daného stavu by celková maximálna 

zastavanosť Bloku 19/5-a bola Stavbou ARWAG (566 + 294 + 370) a realizáciou Navrhovanej stavby 

(681,45) na Projektovom pozemku prekročená o 611,45 m2 [(566 + 294 + 370 + 681,45) - 1.300 = 611,45)). 

Na základe uvedeného by index zastavania pozemku pre Blok 19/5-a dosahoval hodnotu 0,78. 

Index zastavania pozemku pre Blok 19/5-a by tak Stavbou ARWAG a realizáciou Navrhovanej stavby 

na Projektovom pozemku bol prekročený o 0,23. 
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Surnarizujúc vyššie uvedené skutočnosti, realizáciou Navrhovanej stavby dôjde k prekročeniu 

maximálnej zastavateľnej plochy o výmere 1.300 m2 a rovnako indexu zastavania 0,55 čo Stavebný úrad 
zjavne ignoruje. 

b) prekračuje limit výšky hlavnej rímsy pre blok 19/5-a (t. j. limit 18,7 m2). 

V zmysle Projektovej dokumentácie Navrhovanej stavby, je rímsa Navrhovanej stavby na kóte 20,0 

m (výčnelok strojovne na kóte 20,7 m), čo je v priamom rozpore s náčrtom Záväznej výškovej a objemovej 

regulácie stavebnej intervencie, kde je uvedený limit jasne zakreslený a vyobrazený (viď. priložený list 
regulačný list Blok 19/5-a). .. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného platí, že Navrhovaná stavba prekračuje limit výšky hlavnej 

rímsy pre Blok 19/5-a (t. j. limit 18,7 m), čo je z podkladov zrejmé, avšak Stavebný úrad v Rozhodnutí SÚ 

scestne argumentuje najvyšším bodom strechy, pričom Účastníci a OZ majú za to, že v prekročenej výške 

je práve rímsa a nie strecha. 

c) prekračuje limit celkovej podlažnej plochy pre Blok 19/5-a (t. j. limit 6.500 m2) a rovnako index 

podlažnej plochy pre blok 19/5-a (t. j. index 2,65). 

Účastníci na základe Znaleckého posudku ARWAG zastávajú stanovisko, že samotná Stavba 

ARWAG zaberá 3.161,11 m2 podlahovej plochy nadzemných podlaží (str. 6 Znaleckého posudku ARWAG). 

Kvalifikovaným odhadom Stavby ARWAG vychádzajúc z podlahovej plochy nadzemných podlaží Stavby 

ARWAG je m ožné určiť podlažnú plochu Stavby ARW AG (ktorou sa rozumie súčet plôch všetkých podlaží 

objektu vrátane ohraničujúcich konštrukcií) aj pri neprimerane nízkej ploche iných úžitkových priestorov 

a ohraničujúcich konštrukcií (25 % podlažnej plochy Stavby Al{ WAG) na cca 4.210 m2. 

Účastníci poukazujú na to, že z Projektovej dokumentácie Navrhovanej stavby vyplýva, že 

úžitková plocha nadzemných podlaží Navrhovanej stavby je cca 3.013,85 m2. Kvalifikovaným odhadom 

Navrhovanej stavby vychádzajúc z úžitkovej plochy nadzemných podlaží Navrhovanej stavby je možné 

určiť podlažnú plochu Navrhovanej stavby (ktorou sa rozumie súčet plôch všetkých podlaží objektu 

vrátane ohraničujúcich konštrukcií) aj pri neprimerane nízkej ploche ohraničujúcich konštrukcií (15 % 
podlažnej plochy Navrhovanej stavby) na cca 3.545 m2. 

Za daného stavu Stavba ARWAG a Navrhovaná stavba nepochybne prekračujú limit celkovej 

podlažnej plochy pre blok 19/5-a (t. j. limit 6.500 m2) , nakoľko Stavba ARWAG a Navrhovaná stavba 

spoločne dosahujú celkovú podlažnú plochu určenú kvalifikovaným odhadom na cca 7.755 m2 (4210 + 3545 

= 7755). Z uvedeného vyplýva, že celková maximálna podlažná plocha Bloku 19/5-a by bola Stavbou 

ARWAG a realizáciou Navrhovanej stavby na Projektovom pozemku prekročená o cca 1.255 m2. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je zrejmé, že Stavba ARWAG a Navrhovaná stavba 

nepochybne prekračujú aj index podlažnej plochy pre blok 19/5-a (t. j. index 2,65). 

Za účelom presného určenia prekročenia celkovej podlažnej plochy pre Blok 19/ 5-a (t. j. limitu 

6.500 m 2) a prekročenia indexu podlažnej plochy pre blok 19/5-a (t. j. indexu 2,65) Účastníci navrhli 

vyhotoveni.e posudku nezávislou inštitúciou. 

Uvedenú námietku Stavebný úrad považoval za neopodstatnenú bez bližšieho vysvetlenia a len 

opätovne poukázal na svoj neodôvodnený názor, že regulatív určený pre celé územie bloku 19/5-a sa 

netýka celého zakresleného bloku, ale len parcely Stavebníka (Projektového pozemku), čo je v rozpore 
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s minimálne 4 údajmi v Územnom pláne zóny Dunajská (fotografie, nákresu parciel, Záväznej výškovej 

a objemovej regulácie stavebnej intervencie a výmery pozemku o rozlohe 2.445 m2 uvedených v 
regulačnom lis te pre Blok č. 19/5-a). 

d) prekračuje limit počtu obytných jednotiek pre Blok 19/5-a (t. j. limitu 65 bytov) a parkovacích 
stojísk v parkovacej garáži pre Blok 19/5-a (t. j. limitu 50 stojísk). 

Účastníci namietajú, že Projektová dokumentácia Navrhovanej s tavby je rozporuplná čo do počtu 

bytov a apartmánov. Z oznámenia Stavebného úradu o začatí spojeného územného a s tavebného konania 

zo dňa 25.04.2018, sp. zn.: 28/ 18773/2018/STA/Kno (ďalej len „Oznámenie") a Súhrnnej technickej správy 

(ktorá bola doručená Účastrúkom n a základe ich žiadosti) vyplýva, že Navrhovaná stavba počíta s 21 

bytmi a 40 apartmánovými jednotkami. Zo Súhrnnej technickej správy - doplnok vyplýva, že 

Navrhovaná stavba počíta s 9 bytmi a 52 apartmánovými jednotkami. Účastrúci v tejto súvislosti 

namietajú zmätočnosť Projektovej dokumentácie Navrhovanej stavby čo do počtu bytov a apartmánov. 

Účastníci (nad rámec námietky zmätočnosti Projektovej dokumentácie Navrhovanej stavby čo do 

počtu bytov a apartmánov) poukazujú na to, že účelom limitácie v prípade počtu bytov je limitovanie 

počtu obytných jednotiek, medzi ktoré sa radia aj apartmány. V Stavbe ARWAG sa nachádza spoločne 

27 bytov a 9 apartmánov. Vychádzajúc z uvedeného, Stavba ARWAG a Navrhovaná stavba (v ktorých 
sa má nachádzať spolu 97 obytných jednotiek) prekračujú limit počtu obytných jednotiek pre Blok 19/5-

a, nakoľko limit počtu obytných jednotiek je Územným plánom zóny Dunajská stanovený na 65. 
V danom prípade by bol limit počtu obytných jednotiek pre Blok 19/5-a prekročený o 32 

obytných jednotiek. 

Stavebný úrad však považuje predmetnú námietku za .neopodstatnenú nakoľko podľa názoru 

Stavebného úradu nemožno pri apartmánoch hovoriť o bytoch. Uvedené je v priamom rozpore so 

všeobecne známou praxou developerov a aktuálnym stavom trvale obývaných apartmánov v Hlavnom 

mes te SR Bratislava, na čo už Účastníci v rámci tohto odvolania poukázali. 

Zo znenia Rozhodnutia SÚ je zrejmé, že v skutočnosti ide o byty účelovo prenazvané na 
apartmány, z čoho jednoznačne vyplýva, že sa j edná o obídenie funkčnej regulácie Územného plánu 

zóny Dunajská, a preto argumentáciu Stavebného úradu v tejto časti možno považovať za irelevantnú. 

Účastrúci ďalej namietajú, že samotná Navrhovaná stavba (bez Stavby ARWAG, v ktorej sa tiež 

nachádzajú parkovacie garážové stojiská v počte 51 miest) počíta so 78 parkovacími garážovými s tojiskami 

a nie s 53 parkovacími garážovými stojiskarni, ako to bolo uvedené v Oznámení. Samotná Navrhovaná 

stavba prekračuje limit počtu parkovacích garážových s tojísk (t. j. limit 50 stojísk) o 3 parkovacie 

garážové stojiská v zmysle Oznámenia, a dokonca o 28 miest v zmysle Rozhodnutia SÚ. 

V danej situácii Stavba ARW AG a Navrhovaná stavba spoločne prekračujú limit počtu parkovacích 

garážových miest o 54 miest, čo predstavuje 158 % - né prekročenie limitu stanoveného Územným plánom 

zóny Dunajská pre počet parkovacích garážových stojísk. Navyše, Stavebný úrad sa nijako nevysporiadal 
so zmenou počtu parkovacích stojísk, resp. parkovacích miest v garáži uvedených v Oznámení (53) 

a počtu n a ktoré vydal stavebné povolenie v rámci Rozhodnu tia SÚ (78). Už len samotný uvedený rozpor 

Rozhodnutia SÚ a Oznámenia je dostatočným dôvodom na zrušenie Rozhodnutia SÚ. 

Rovnako je potrebné upozorniť na skutočnosť, že Územný plán zóny Dunajská j ednoznačne 

stanovuje m aximálny počet parkovacích stojísk na 50. Porušenie limitov Územného plánu zóny Dunajská 

je v predmetnom prípade viac ako zjavné. 
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e) nespÍňa požiadavku zelene na rastlom teréne pre Blok 19/5-a (t. j. požiadavky 1.100 m2). 

Účastníci a OZ poukazujú na to, že Stavba ARWAG obsahuje minimum (zanedbateľné plochy) 

zelene na rastlom teréne, ak vôbec obsahuje zeleň na rastlom teréne. Vychádzajúc zo skutočnosti, že 
Projektový pozemok má výmeru 1.239 m2, pričom Stavba ARWAG obsahuje rnirúrnum (zanedbateľné 
plochy) zelene na rastlorn teréne, je zrejmé, že Navrhovaná stavba by mala počítať s minimálne 1.000 m2 

zelene na rastlom teréne. 

Za daného stavu Stavba ARWAG a Navrhovaná stavba jednoznačne nespÍňajú požiadavku 
zelene na rastlom teréne pre Blok 19/5-a (t. j. požiadavku 1.100 m2), keďže v zmysle Projektovej 
dokumentácie Navrhovanej stavby plocha zelene na rastlom teréne má mať rozlohu 449 m2 a požiadavka 
zelene na rastlom teréne pre Blok 19/5-a nebude splnená v rozsahu približne 651 m2 (1100 - 449 = 651) . 

Stavebný úrad nepovažoval námietku za opodstatnenú nakoľko podľa jeho názoru musí 
Stavebník preukázať až pri kolaudácii skutočnosť, že na ploche o rozlohe 449 m2 je schopný 
vygenerovať plochu zelene o rozlohe 1.100 m2. Stavebný úrad nedisponuje žiadnym zárukami, že 

Stavebník dodrží predmetné regulatívy a vysadí nevyhnutné množstvo zelene, pričom spoliehať sa na 
budúce konanie Stavebníka je možné považovať za prinajmenšom pozoruhodné. Uvedené odôvodnenie 

Stavebného úradu je vzhľadom na uvedené skutočnosti absolútne nelogické, pričom zjavne vychádza 

v ú strety Stavebníkovi a jeho zámerom. 

2. Vydanie Rozhodnutia SÚ na podklade vyjadrení dotknutých orgánov, na ktoré nemôže Stavebný 

úrad prihliadať 

V rámci spojeného konania boli zo strany Stavebníka predložené vyjadrenia príslušných orgánov, 

na ktoré nemožno prihliadať ako na podklady pre vydanie rozhodnutia o umiestnení a povolení 

Navrhovanej stavby. 

Vyjadrenia dotknutých orgánov boli totiž predložené k stavbe, ktorá má riešené štyri podzemné 
podlažia a šesť nadzemných podlaží, s ustupovaním hmoty od piateho nadzemného podlažia s tým, že na 

podzemných podlažiach je riešených 78 pakovacích miest a technické priestory, pričom celkovo má 

v objekte vzniknúť 9 bytov a 52 nebytových priestorov - apartmánov s vlastným zázemím. Súčasťou 

objektu má byť aj prenajímateľný priestor, priestor odpadového hospodárstva a vstupy do objektu. 

Predmetom Spojeného konania a rovnako predmetom Rozhodnutia SÚ je však Navrhovaná stavba, 
ktorá má mať 4-podlažnú fasádu (do ul. 29 augusta) v línii uličnej čiary a 2 ustupujúce poschodia 

s premenlivým objemom, zo severnej strany má mať 4 poschodia a 2 ustupujúce poschodia a z južnej strany 
má mať 5 poschodí a 1 stupujúce poschodie, dvorová časť 4 poschodia a 1 ustupujúce poschodie. 

Navrhovaná stavba polyfunkčného domu má mať 21 bytov pre trvalé bývanie a 40 apartmánov na 

prechodné ubytovanie s občianskou vybavenosťou a podzemnú garáž pozostávajúcu z 53 parkovacích 
miest, s vnútorným dvorom a sadovými úpravami. 

Uvedené znamená, že Rozhodnutie SÚ bolo vydané na základe vyjadrení spracovaných na 
podklade inej projektovej dokumentácie ako tej, na základe ktorej bolo vydané Rozhodnutie SÚ. 

Stavebný úrad považoval predmetnú námietku za neopodstatnenú nakoľko si samotný Stavebný 
úrad vyhodnotil, že projektová dokumentácia v „rozhodujúcich údajoch a vlastnostiach nie je v rozpore 
s návrhom stavebníka". 
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Uvedeným konaním si Stavebný úrad atrahoval právomoc dotknutých orgánov a sám rozhodol, že 

podklady pre výstavbu budovy s 9 bytmi, 52 nebytovými priestormi a 78 parkovacími miestami sú 

vlastne totožné s podkladmi pre výstavbu budovy s 21 bytmi, 40 apartmánmi a 53 parkovacími 

miestami, nie len z pohľadu Stavebného úradu, ale aj z pohľadu každého jednotlivého orgánu, ktorý sa 

mal v predmetnej veci vyjadriť. Uvedený postup je možné považovať za z javne účelový. 

3. Strata platnosti vyjadrení prevádzkovateľov príslušných vedení a sietí 

Účastrúci a OZ ďalej poukazujú na to, že obsahom administratívneho spisu sú tiež nasledovné 
vyjadrenia prevádzkovateľov príslušných vedení a sietí: 

a) vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a.s, so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 35 697 270 označené ako 11Žiadosť / objednávka / vyjadrenia o existencii 
podzemných telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa - Orange Slovensko a.s." zo dňa 
09.03.2017, z ktorého vyplýva, že platilo iba ku dňu 30.12.2017, a 

b) vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO: 35 763 469 zo dňa 27.02.2017, z ktorého vyplýva, že platilo iba ku dňu 27.08.2017. 

Stavebný úrad nepovažoval predmetnú námietku taktiež za opodstatnenú, nakoľko podľa jeho 

názoru sú vyjadrenia správcov sietí iba W ormatívne zakreslenia v dotknutom úzenú. Stavebný úrad 

svojím Rozhodnutím SÚ vlastne poprel význam vyjadrení predmetných správcov a vôbec podstatu týchto 

vyjadrerú ako takých. Obmedzenie platnosti vyjadrení správcov sietí samotnými správcami má zmysel už 

len z pohľadu toho, koľko času ubehlo od ich platnosti, t. j. viac ako 2 a pol roka. 

Stavebný úrad bez ohľadu na akúkoľvek skutočnosť predpokladal faktickú nemennosť sieti 

Bratislave (ktorá je neustále menená developerskou činnosťou) a rovnako aj nemennosť vyjadrerú 

predmetných orgánov. Je preto na mieste otázka, koľko času by od platnosti vyjadrení muselo ubehnúť, 

aby Stavebný úrad vyžadoval platné vyjadrenia a snažil sa zistiť faktický stav v rámci Spojeného 

konania. 

4. Námietka zmätočného a zjavne nesprávneho nariadenia ústneho pojednávania s miestnym 
zisťovaním 

Účastrúci a OZ namietajú, že Stavebný úrad Oznámením nariadil ústne pojednávanie s miestnym 

zisťovaním na utorok 25.05.2018 o 11.00 hod. Účastníci poukazujú na to, že deň 25.05.2018 bol piatok, 

v dôsledku čoho nebolo vôbec zrejmé, že či sa ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním malo konať 

skutočne dňa 25.05.2018 alebo v iný deň, ktorým bol utorok, čo malo za následok odňatie možnosti 
účastníkov Spojeného konania konať pred Stavebným úradom vo veci Spojeného konania. 

Účastrúci sa v záujme právnej istoty dňa 25.05.2018 dostavili na miesto konania ústneho 

pojednávania s miestnym zisťovaním. Je však zrejmé, že v dôsledku zjavne zmätočného Oznámenia sa na 

miesto konania ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním dňa 25.05.2018 nedostavili všetci účastníci 
Spojeného konania, ktorí by sa inak (v prípade bezchybného Oznámenia) boli dostavili. Stavebný úrad sa 

nijako nesnažil odstrániť predmetnú vadu Oznámenia, a tým zabezpečiť účasť všetkých dotknutých osôb, 

čo opäť poukazuje na snahu Stavebného úradu vydať pre Stavebníka kladné rozhodnutie vo veci. 

Stavebný ú rad (napriek tomu, že v Námietkach 1 bol upozornený na vadu nariadenia ústneho 

pojednávania s miestnym zisťovaním a mal možnosť túto vadu zhojiť) nezvolal nové ústne pojednávanie 

s miestnym zisťovaním, v dôsledku čoho je Spojené konanie zaťažené vadou konania, ktorá má za následok 
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odňatie možnosti účastníkov Spojeného konarúa konať pred Stavebným úradom vo veci Spojeného 
konarúa. 

Stavebný úrad sa vysporiadal s námietkou Účastníkov tak, že považuje námietku za neodôvodnenú 

nakoľko „utorok je každý týždeň a 25.5.2018 je jedinečný dátum, ktorý sa neopakuje". V predmetnej veci 
sa jednoznačne jedná o chybu na strane Stavebného úradu, ktorá spôsobila nejasnosť vo vzťahu konarúa 

ústneho pojednávarúa, pretože nikto si nemohol byť istý, či je ústne konanie nariadené na utorok (v zmysle 
oznamu) alebo deň 25.05. - piatok (rovnako v zmysle oznamu). 

v. 
Nepreskúmateľnosť Rozhodnutia SÚ 

Účastrúci a OZ majú za to, že Rozhodnutie SÚ je taktiež v priamom rozpore s ustanovením § 46 

Správneho poriadku nakoľko nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu, čo spôsobuje jeho 

nezrozumiteľnosť a neplatnosť. 

Stavebný úrad nemohol na podklade predložených vyjadreru spoľahlivo zistiť stav veci, už len 
z dôvodu, že v Spojenom konaní boli p oužité dve rôzne projektové dokumentácie. V predmetnej veci teda 
nemožno hovoriť o spoľahlivo zistenom stave veci, keďže svoje rozhodnutie odôvodňuje Stavebný úrad 
vyjadreniami orgánov vyjadrujúcich sa k inej projektovej dokumentácii. 

Ďalšou, nemenej dôležitou náležitosťou rozhodnutia, je jeho odôvodnenie. Potreba určitej kvality 
rozhodnutí (nie len) stavebných úradov, vyplýva priamo zo Správneho poriadku a rovnako tak z 

judikatúry Najvyššieho súdu SR3. V zmysle Rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo dňa 16.4.2008 sp. zn.: 
2 Sžo 81/200711 obsahovou náležitosťou rozhodnutia je jeho odôvodnenie, ktoré plní niekoľko funkcií. Predovšetkým 
má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. V 

odôvodnení rozhodnutia musí správny orgán reagova( na dva okruhy problémov: na skutkové okolnosti a právne 
posúdenie veci. Za skutkové okolnosti treba považova( najmä skutočnosti, ktoré boli nepochybne zistené, a ich právny 
význam. Ďalej treba uvies(, aké dôkazt; boli vykonané, ako ich hodnotí správny orgán, prečo neboli Vljkonané niektoré 
navrhované dôkazy a napokon, ako sa správny orgán vyrovnal s námietkami účastnľkov. V odôvodnenľ rozhodnutia 
nemožno uvádza( skutkové zistenia, ktoré sa buď vôbec neVl;konali alebo sa o nich správny orgán dozvedel až po 
vyhlásení rozhodnutia. Právne posúdenie veci znamená, že správn11 arzán subsumuje zistemí skutkamí stav pod 
prľslušné ustanovenia hmotnoprávneho predpisu. Medzi právnym posúdením a skutkov({mi zisteniami musí 
byt logický vzťah. 

Právne posúdenie veci musí obsahova( konkrétmr odkaz na prľslušmí právmt predpis, z ktorého správny 
orgán vo mírokovej časti rozhodnutia Vlfchádzal a z ktorého Vl{vodzuje svoje právne posúdenie. Nestačí len citácia 
prľslušného ustanovenia, ale je ž iaduce, ab11 sa mtložil aj obsah právnei normy, ab11 účastníci pochopili vzťah 
m edzi skutkovým zistením a právnym posúdením. Osobitnú pozornos( treba v odôvodnení venova( ttím 
skutočnostiam, ku ktoním správny orgán dospel na základe inštitútu voľnej úvaJnr. Rozhodovanie správneho orgánu 
sa považuje za nepreskúmateľné buď pre nezrozumiteľnosť, alebo pre nedostatok dôvodov. 
Nezrozumiteľnosťou sa rozumie nielen jaz11ková, ale aj logická nezrozumiteľnosť. Patria sem aj prľpady, 

keď z rozhodnutia nie je zrejmé, či a aké dôkazy boli vykonané a ďalej prípady, keď dôkazy sú v zjavnom rozpore medzi 
výrokom a odôvodnením rozhodnutia. Nepreskúmateľnos( z „nedostatku dôvodov" neznamená len absolútm1 
nedostatok odôvodnenia, ale zahŕňa aj prípad11, keď pre dané rozhodnutie nebol dostatok dôvodov.4'' 

3 Napríklad rozhodnzitŕa NajlltJŠŠieho súdu Slovenskej republiky: zo dňa 16.4.2008 sp. zn.: 2 Sžo 81/2007, zo dňa 28.02.2018 sp. zn.: 
lOSžo/74/2016, zo dňa 14.12.2017 sp. zn.: 7Sžo/33/2.016, zo dňa 12.01.2010 sp. zn.: 8Sžo/106/2009 
4 Strana 4 Rozhodnutia Najvyššie/zo súdu SR zo dňa 16.4.2008 sp. zn.: 2 Sžo 81/2007 
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V nadväznosti na uvedené je nutné poukázať na to, že Stavebný úrad nie je schopný reálne 

odôvodniť súlad Navrhovanej stavby s Územným plánom zóny Dunajská, nakoľko tento logicky 

a zjavne nedovoľuje výstavbu Navrhovanej stavby v predmetnom Bloku č. 19/5-a. 

Odôvodnerue v rámci Rozhodnutia SÚ v niektorých prípadoch absentuje úplne, resp. neobsahuje 

odôvodnenie náležitej kvality tak, ako je predpokladané ustálenou praxou a judikatúrou. Nedostatky 

v prípade odôvodnenia Rozhodnutia SÚ (okrem vyššie uvedených skutočností) Účastníci konarua a OZ 

vidia predovšetkým v tom, že Rozhodnutie SÚ neobsahuje odôvodnenie: 

vo veci námietok Účastníkov a OZ k námietke spočívajúcej v prekročení limitu celkovej 

podlažnej plochy pre Blok 19/5-a (t. j. limitu 6.500 m2) a prekročenie indexu podlažnej plochy 

pre blok 19/5-a (t. j. indexu 2,65); 

prečo v posudzovanom pňpade je povolený minimálny stav preslnenia len 1 hodinu, pričom 

takýto stav je možný výlučne iba v osobitne odôvodnených pňpadoch. Stavebný úrad 

nepodložil svoje stanovisko žiadnym zdôvodnením, žiadnou argumentáciou a žiadnym 

odkazom na príslušnú právnu úpravu; 

rozporu Navrhovanej stavby s Územným plánom zóny Dunajská vo vzťahu k prekročeniu 
výšky rímsy. Odôvodnenie Stavebného úradu je prinajmenšom nelogické a v priamom rozpore 

s jednoznačným lirrútom stanoveným Územným plánom zóny Dunajská. 

Účastníci a OZ taktiež dávajú do pozornosti, že Rozhodnutie SÚ (okrem absolútnej absencie 

odôvodnenia) neobsahuje odôvodnenie náležitej kvality, ktorú musí mať každé rozhodnutie správneho 

orgánu. Odôvodnerue náležitej kvality absentuje najmä: 

pri odôvodnení nesúladu Navrhovanej stavby s Územným plánom zóny Dunajská, vo vzťahu 

k prekročeniu počtu parkovacích miest, kedy Stavebný úrad odkazuje na normu č. STN 73 

6110/Zl, ktorá je však od 1.8.2004 zrušená (nahradená normou č.: STN 73 6110:2004-08); 

ohľadom plochy zelene, kedy nie je vôbec zrejmé, ako môže Navrhovaná stavba splniť 

požiadavku zelene na rastlom teréne v rozsahu 1.100 m2, ak v zmysle Rozhodnutia SÚ je plocha 

zelene na rastlom teréne 449 m2• Uvedenú podmienku stanoveného rozsahu docieli Stavebník 

podľa Stavebného úradu zápočtom vegetácie v rozsahu 561 m2 (561 + 449 = 1.100), avšak 
v rámci Bloku 19/5-a nie je žiadna zeleň, ktorú by bolo možné započítať. Taktiež, ak tvrdí 

Stavebný úrad, že splnenie podmienky je možné zápočtom v rámci Bloku 19/5-a, popiera 

Stavebný úrad celú svoju predchádzajúcu nepodloženú argumentáciu vo vzťahu k plneniu 

lirrútov Územného plánu zóny Dunajská, ktorý podľa názoru Stavebného úradu rieši iba lirrút 

na parcele Projektového pozemku (t.j. bez Stavby ARWAG). Inak povedané, ak je možné 

v rámci Bloku 19/5-a započítavať zeleň, je predsa potrebné započítavať aj zastavanú plochu, 

index zastavania, podlažnú plochu, či počet obytných jednotiek tak, ako to od počiatku 

tvrdili Účastníci a OZ. 

Vzhľadom na vyššie uvedené, Rozhodnutie SÚ možno v časti odôvodnenia považovať za strohé a 

nepresvedčivé, pričom v súvislosti s uvedeným Účastníci a OZ poukazujú predovšetkým na to, že 

odôvodnenie n eobsahuje žiadne právne posúdenie a v prevažnej časti neobsahuje odkazy na konkrétne 

ustanovenia zákonov, t. j. nemá oporu v príslušných zákonoch, na základe ktorých boli Námietky 

vyhodnotené ako nedôvodné, čo je v rozpore so Správnym poriadkom a rovnako s ustálenou judikatúrou. 
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Účastníci a OZ majú za to, že odôvodnenie Stavebného úradu je účelové a arbitrárne, smerujúce 
výlučne k vydaniu rozhodnutia v prospech Stavebníka. 

VI. 
Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy 

Účastrúci a OZ si vzhľadom na vzniknutú situáciu dovoľujú požadovať, aby Hlavné mesto SR 
Bratislava vydalo záväzné stanovisko o súlade investičného zámeru Stavebníka so zásadami a regulatívmi 

Územného plánu zóny Dunajská. 

Vzhľadom na zásadu materiálnej pravdy a preukázané pochybnosti ohľadne yýkladu 
Územného plánu zóny Dunajská, by za účelom zistenia skutočného stavu veci mal príslušný (odvolací) 
orgán vyžiadať stanovisko Hlavného mesta Bratislavy, ktoré by bolo podkladom pre rozhodnutie 

o odvolaní Účastníkov a OZ. 

VII. 
Záver 

Vzhľadom na vyššie u vedený skutkový a právny stav Účastrúci navrhujú, aby Okresný úrad 

Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako odvolací orgán z dôvodov špecifikovaných v časti IV. 

a V. tohto odvolania vydal nasledovné 

r ozhodnutie: 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky zrusu1e rozhodnutie Mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto č. 5385/26440/2020/ST A/J aa/G/35 zo dňa 09.07.2020 a vracia vec 
provostupňovému orgánu na ďalšie konanie. 

S úctou, 

Prílohy: 

Vonaty, s. r. o. 
Ing. Gabriela Belopotocká 
Občianske združenie OZ - Ochrana práv 
vlastníkov bytov 
zast. Ivanič & Partners, s.r.o., v mene ktorej koná 

JUDr. Dušan lvanič, konateľ a advokát 

• Trestné oznámenie Účastníkov 

• Regulačný výkres pre Blok 19/5-a 

• Novinové články zverejnené na 
h ttps: //www.bratislavskenoviny.sk/ aktuality /bratislava/ 56223-mesto-chce-pri-vystavbe
apartmanov-zastavit-obchadzanie-regulacie a https: //index.sme.sk / c/22251785 / vallo
bratislava-potrebuje-strop-urcime-limity-na-vysku-stavieb.html 
https: //www .narks.sk/radnica-obmedzi-apartmany/ 
https: //www .cas.sl< / clanok/ 880298 /bratislavsky-magish·at-chce-sprisnit-poclmienky-pre
developerov-koniec-apartmanov-narniesto-bytov / 
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• Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 16.4.2008 sp. zn: 2 Sžo 81/ 2007 
• Znalecký posudok č. 25/ 2010 vyhotovený dňa 20.09.2010 Ing. Gerhardom Horňákom (súčasť 

spisu) 
• Projektová dokumentácia pre umiestnenie a povolenie Navrhovanej stavby vypracovanej 

spoločnosťou ENDORFINE, s.r.o. (súčasť spisu) 
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