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OU-BA-OVBP2-2021/87602/ZAD

Vybavuje/Iinka
Ing. Zárišová

Bratislava
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Vec: Upovedomenie o podaní protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd 
61/21/1100-16 zo dňa 2.6.2021, proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, odboru 
výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2019/076794/ZAD zo dňa 26.8.2019

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky upovedomuje účastníkov konania 
o podanom proteste prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd 61/21/1100-16 zo dňa 
2.6.2021, podaného proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej 
politiky č. OU-BA-OVBP2-2019/076794/ZAD zo dňa 26.8.2019, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie 
Mestskej časti Bratislava - Staré č. 2480/11609/2019/STA/Vas/A-5 zo dňa 06.03.2019 v spojení 
s jeho Opravou zrejmej chyby rozhodnutia vydanej pod č. 2480/24829/2019/STA/V AS zo dňa 
20.05.2019, ktorým ako stavebný úrad povolil v spojenom územnom a stavebnom konaní stavbu : 
„Rodinný dom A, Drotárska cesta, Bratislava“, stavebníkovi spoločnosti ANGKOR WAT s.r.o., so 
sídlom Mickiewiczova 2,811 07 Bratislava.

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 prihliadať.

Na základe citovaného ustanovenia zákona o prokuratúre, Okresný úrad Bratislava, odbor 
výstavby a bytovej politiky vyzýva v rozdeľovníku uvedených účastníkov konania, aby sa v lehote 
do 5 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia vyjadrili k podanému protestu prokurátora 
Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd 61/21/1100-16 zo dňa 2.6.2021. Okresný úrad Bratislava, 
odbor výstavby a bytovej politiky zároveň účastníkov konania poučuje, že v prípade, ak sa 
k podanému protestu prokurátora nevyjadria v stanovenej lehote, na neskôr podané vyjadrenia sa 
nebude prihliadať.
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To m áš ikova  46
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Mgr. Tomáš Mateička
vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 

Okresného úradu Bratislava

Príloha:
Fotokópia protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd 61/21/1100-16 zo dňa 2.6.2021



Upovedomenie sa doručí účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Ing. arch. Jana Husárová, Šoltésvej 2, 811 08 Bratislava
2. vlastníkom pozemkov reg. „C“ KN pare. č. 2491/135, 2491/201, 2491/136, 2491/3, 2491/5 

a2491/14
k.ú. Staré Mesto (stavebník)

3. Ing. arch. Anita Mudrochová, Sklenárska 4, 811 02 Bratislava (projektant)
4. Ing. Pavol Skovajsa, Nálepková 24, 902 01 Pezinok (stavebný dozor)
5. vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch parciel reg. 

„C“ KN:
pare. č. 2491/95 k.ú. Staré Mesto (pozemok pod účelovou komunikáciou Drotárska a pozemok 
priľahlý k bytovým domom Drotárska 1,3,5)

- pare. č. 2491/8, 2491/7 a 2491/6 k.ú. Staré Mesto (Drotárska 1,3,5)
- pare. č. 2491/5, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 k.ú. Staré Mesto (garáže pri BD Drotárska 1,3,5)
- pare. č. 2494/3 k.ú. Staré Mesto (Haydnova 18)

pare. č. 2524/4 k.ú. Staré Mesto (Mudroňova 101)
- poz. pare. č. 21586/1 k.ú. Staré Mesto (komunikácia Drotárska cesta)
- vlastníkom nehnuteľností pozemkov a stavieb na pozemkoch reg. „E“ KN :
- pare. č. 2491/3, 2492/1 a 21585/2 k.ú Staré Mesto (komunikácia Búdková cesta)

- neznámym vlastníkom nehnuteľností pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch reg. „C“ KN :
- pare. č. 2491/13 a 2491/10 k.ú. Staré Mesto (garáže)
- pare. č. 21585/1 k.ú. Staré Mesto (komunikácia Búdková cesta)

6. Monika Ilricáková, Drotátrska 7, 811 02 Bratislava
7. Danica Leláková, Myjavská 8, 811 03 bratislava
8. Róbert Grožaj, Drotárska cesta 64, 811 02 Bratislava
9. Milan Gregorík, Vranovská 63, Bratislava
10. Margaréta Horáková, Ružová dolina 16, Bratislava
11. Eva Masaŕová, Matúšová 4,811 04 Bratislava
12. Martin Masaŕ, Matúšová 4, 811 04 Bratislava
13. Vanda Šmidtová, Holuby ho 3,811 03 Bratislava
14. Andrea Starinská, Holubyho 15, 811 03 Bratislava
15. Iveta Michalíková, Na kalvárii 2, 811 04 Bratislava
16. Mikuláš I-Iuba, Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava
17. Marián Huba, Staroturský chodník 1,811 01 Bratislava
18. Eva Gomolčáková, Drotárska cesta 7, Bratislava
19. Janka Haromová, Haydnova 24, Bratislava
20. Peter Faltus, Žilinská 3, 811 05 Bratislava
21. Martina Uličná, Železničiarska 3, 811 04 Bratislava
22. MUDr. Jarmila Hricáková, Drotárska cesta 7, 811 02 Bratislava
23. Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava
24. Mgr. Richard Bolješik, Drotárska cesta 7, 81 102 Bratislava
25. Bernadeta Betušťáková, Drotárska cesta 7, 811 02 Bratislava
26. Ing. Ľubor Kováč, CSc., Haydnova 18, 81 102 Bratislava
27. Ing. Peter Pavlovčin, Drotárska cesta 5, 811 04 Bratislava 1
28. Ing. Imrich Palkov, Drotárska cesta 1, 811 04 Bratislava 1
29. Ing. Dušan Hulín, Drotárska cesta 3, 811 04 Bratislava 1



Prokurátorovi:
30. Krajská prokuratúra Bratislava, Mgr. Tomáš Mika, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava -  k č. Kd

61/21/1100

Na vedomie:
31. Mestská časť Bratislava -  Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

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

Účastníkom konania uvedeným v rozdeľovníku sa táto písomnosť doručuje verejnou 
vyhláškou. Za deň doručenia písomnosti verejnou vyhláškou, s vyznačením dňa 
vyvesenia a zvesenia, sa považuje 15. deň vyvesenia na úradnej tabuli Okresného úradu 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenia: 1 Q, Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:



Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 47, 812 56 Bratislava 

- netrestné oddelenie -

Okresný úrad Bratislava 
odbor výstavby a bytovej politiky 
Tomášikova 46 
832 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa 
OU-BA-OVBP2- 
2019/076794/ZAD 
z 26.8.2019

Naše číslo
Kd 61/21/1100-16

Vybavuje
Mgr. Tomáš Mika

Bratislava 
2.6.2021

Vec
Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky 
č. OU-BA-OVBP2-2019/076794/ZAD zo dňa 26.8.2019 - protest prokurátora 
podľa § 23 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov

Proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej 
politiky (ďalej len „okresný úrad“ alebo „odvolací orgán“) č. OU-BA-OVBP2- 
2019/076794/ZAD z 26.8.2019, právoplatnému dňa 17.9.2019, ktorým zamietol 
odvolania Ing. Imricha Palkova, Ing. Ľubomíra Kováča, CSc. a Ing. Dušana Hulina 
a potvrdil rozhodnutie stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej 
len "stavebný úrad") č. 2480/11609/2019/STA/Vas/A-5 zo dňa 6.3.2019 v spojení 
súpravou zrejmej chyby rozhodnutia vydanou pod č. 2480/24829/2019/STA/VAS 
z 20.5.2019

podávam

podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 24 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“)

protest prokurátora

a žiadam napadnuté rozhodnutie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia protestu ako 
nezákonné zrušiť.

Podľa § 24 ods. 6 prvej vety zákona o prokuratúre ak orgán verejnej správy 
nemieni protestu vyhovieť alebo mu mieni vyhovieť iba čiastočne, predloží ho do 30
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dní od jeho doručenia spolu so spisovým materiálom a vyjadreniami účastníkov 
konania na rozhodnutie svojmu bezprostredne nadriadenému orgánu, dozerajúcemu 
orgánu alebo orgánu oprávnenému na rozhodovanie o opravnom prostriedku (ďalej 
len „nadriadený orgán“) a o tomto postupe upovedomí v rovnakej lehote prokurátora.

Podľa § 24 ods. 11 zákona o prokuratúre, proti rozhodnutiu o proteste sa 
môžu prokurátor a účastníci konania odvolať alebo podať rozklad, ak v odseku 12 nie 
je ustanovené inak.

Podľa § 24 ods. 14 zákona o prokuratúre, ak orgán verejnej správy nevyhovie 
protestu prokurátora a nezruší ním napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie, je 
prokurátor oprávnený podať proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu 
orgánu verejnej správy správnu žalobu na správny súd podľa osobitného predpisu.

O d ô v o d n e n ie

Krajská prokuratúra Bratislava preskúmala zákonnosť rozhodnutia okresného 
úradu č. OU-BA-OVBP2-2019/076794/ZAD zo dňa 26.8.2019 v spojení 
s rozhodnutím stavebného úradu č. 2480/11609/2019/STA/Vas/A-5 zo dňa 6.3.2019 
v spojení s Opravou zrejmej chyby rozhodnutia vydanou pod č. 
2480/24829/2019/STA/VAS z 20.5.2019 a zo súvisiacich administratívnych spisov 
zistila nasledovné relevantné skutočnosti.

Stavebný úrad rozhodnutím zo dňa 6.3.2019 v spojení s opravou zrejmej 
chyby rozhodnutia z 20.5.2019 v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa § 
39, § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) umiestnil stavbu "Rodinný 
dom A, Drotárska cesta, Bratislava" na pozemku reg. "C" pare. č. 2491/135 v k. ú. 
Staré Mesto s prípojkami inžinierskych sietí a dopravných napojení aj na pozemkoch 
reg. "C" pare. č. 21586/1, 21585/1, 2491/3, 2491/136, 2491/95 a na pozemkoch reg. 
"E" pare. č. 2491/3, 2492/1 a 21585/2 v k. ú. Staré Mesto a súčasne podľa § 66 
stavebného zákona povolil stavbu "Rodinný dom A, Drotárska cesta, Bratislava" 
o objektovej skladbe: SO 01 Rodinný dom, SO 02 Prípojka vody, SO 03 Prípojka 
kanalizácie, SO 04 Prípojka NN, SO 05 Prípojka plynu, SO 06 Oporný múr, SO 07 
Spevnené plochy úprava na pozemku reg. "C" pare. č. 2491/135 v k. ú. Staré Mesto 
s prípojkami inžinierskych sietí a dopravných napojení aj na pozemkoch reg. "C" 
pare. č. 21586/1, 21585/1, 2491/3, 2491/136, 2491/95 a na pozemkoch reg. "E" 
pare. č. 2491/3, 2492/1, 21585/2 v k. ú. Staré Mesto pre stavebníka spol. ANGKOR 
WAT s.r.o., Bratislava.

Proti tomu rozhodnutiu podali odvolania Ing. Imrich Palkov, Ing. Ľuboš Kováč, 
CSc. a Ing. Dušan Hulin, ktoré okresný úrad rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2- 
2019/076794/ZAD z 26.8.2019 zamietol a rozhodnutie stavebného úradu zo dňa 
6.3.2019 v spojení s opravou zrejmej chyby z 20.5.2019 potvrdil.

Podľa § 126 ods. 1 stavebného zákona v znení do 30.4.2021 ak sa konanie 
podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, o 
utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o ochrane prírodných
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liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach na ochranu 
ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, o 
štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej 
starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových 
zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o 
pozemných komunikáciách, o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o 
vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických 
komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej 
ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad 
na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje 
požiadavky podľa osobitných predpisov.

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

Podľa § 140b ods. 1 až ods. 3, ods. 5, ods. 6 stavebného zákona záväzné 
stanovisko je  na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas 
alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené 
osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom 
predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto 
zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými 
stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej 
pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je 
povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje 
svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza 
stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona.

Dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného 
stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho 
predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej 
zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán 
vydá neskoršie záväzné stanovisko, uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväzné 
stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo 
nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona.

Pri riešení rozporov medzi dotknutými orgánmi vyplývajúcich zo záväzných 
stanovísk sa postupuje podľa § 136. Ak námietky účastníkov konania smerujú proti 
obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od 
dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, 
stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, 
ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania 
neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom.

Ak odvolanie proti rozhodnutiu podlá tohto zákona smeruje proti obsahu 
záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada si stanovisko k 
obsahu odvolania od dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného 
stanoviska. Odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého orgánu k obsahu odvolania 
predloží stavebný úrad orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a 
vyžiada si od neho potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska. Počas prerušenia 
konania neplynú lehoty na rozhodnutie o odvolaní.
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Podľa §47  ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 543/2002 Z. z ") na výrub dreviny sa 
vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas 
na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení 
ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so 
súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie 
vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je 
jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny

Podľa §103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v platnom znení orgán verejnej 
správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť 
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v 
ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa 
vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade projektu, 
ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe 
vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona 
vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté.

Podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení do 31.12.2019 orgán 
ochrany prírody má v konaniach uvedených v § 9 ods. 1 písm. a) až f) postavenie 
dotknutého orgánu; vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatnené v týchto konaniach 
sa považuje za záväzné stanovisko, ak sa týka územia s tretím, štvrtým alebo piatym 
stupňom ochrany, ako aj územia s prvým alebo druhým stupňom ochrany, ak nejde o 
zastavané plochy a nádvoria, záhrady a vinice.

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) tento zákon sa vzťahuje na 
konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, 
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických 
osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Podľa § 3 ods. 1, ods. 5 správneho poriadku správne orgány postupujú v 
konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy 
štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne 
vyžadovať plnenie ich povinností.

Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného 
stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných 
alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely

Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne 
a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre 
rozhodnutie. Pritom nie je  viazaný len návrhmi účastníkov konania.

Podľa § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a 
ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať 
zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté 
rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, 
prípadne zistené vady odstráni.
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Citovanými zákonnými ustanoveniami sa okresný úrad v tejto veci dôsledne 
neriadil.

V bode 5. odvolania Ing. Imrich Palkov namietal a žiadal prehodnotiť záväzné 
stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z 18.8.2016 v časti zeleň 
vzťahujúcej sa k územnému plánu zóny Machnáč pre sektor č. 3-11/19 (záväzné 
regulatívy využitia a priestorového usporiadania) potvrdené stanoviskom č. MAGS 
OUIC 48593/17-338882 z 1.8.2017.

S touto námietkou identifikovanou okresným úradom proti obsahu záväzného 
stanoviska dotknutého orgánu, sa odvolací orgán vo svojom rozhodnutí z 26.8.2019 
vysporiadal tak, že poukázal na to, že v prvostupňovom stavebnom konaní Bratislava 
dvakrát potvrdila svoje súhlasné záväzné stanovisko, a preto podľa názoru 
okresného úradu z dôvodu, že nedošlo k zmenám v právnych a skutkových 
okolnostiach, nebolo potrebné aplikovať postup podľa § 140b ods. 6 stavebného 
zákona.

S takýmto postupom odvolacieho orgánu sa nestotožňujem.

V konaniach podľa stavebného zákona dotknuté orgány vymedzené 
v ustanovení § 140a stavebného zákona predkladajú svoje záväzné stanoviská.

Záväzné stanovisko je definované v § 140b ods. 1 stavebného zákona tak, že 
ide o stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, 
uplatňujúceho záujmy, ktoré sú chránené osobitnými predpismi (§ 126 stavebného 
zákona).

Dotknuté orgány nepredkladajú záväzné stanoviská týkajúce sa ich 
subjektívnej právnej sféry, ale týkajúce sa verejných záujmov, ktorých ochrana 
vyplýva z osobitného predpisu. Dotknutý orgán v konaní podľa stavebného zákona 
má postavenie sui generis. Podstatou záväzného stanoviska je na jednej strane 
odborná pomoc stavebnému úradu a na druhej strane ochrana verejných záujmov, 
ktoré sú zverené do ich pôsobnosti, a to v zmysle osobitných právnych predpisov, a 
záväzné stanovisko sa tak stáva jedným z podkladov pre rozhodnutie, (rozsudok 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžo/2/2016 z 13.12.2017).

Podľa konštantnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky takéto 
stanovisko nie je možné považovať za samostatné rozhodnutie v zmysle stavebného 
zákona alebo správneho poriadku, proti ktorému by bol prípustný opravný 
prostriedok.

Zákonodarca však v ustanoveniach § 140b ods. 5, ods. 6 stavebného zákona 
upravil osobitný inštitút preskúmania správnosti záväzných stanovísk.

V prípade ak účastník stavebného alebo územného konania nie je so 
záväzným stanoviskom dotknutého orgánu spokojný, stavebný zákon v § 140b ods. 
5 pripúšťa, aby proti nemu podal námietky, ktoré stavebný úrad zašle dotknutému 
orgánu na vyjadrenie a konanie preruší. V prípade ak nedôjde k zmene stanoviska
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stavebný úrad je povinný k záväznému stanovisku vyžiadať si názor od jeho 
nadriadeného orgánu.

Obdobne tak v odvolacom konaní, ak odvolanie smeruje proti obsahu 
záväzného stanoviska, odvolací orgán podľa § 140b ods. 6 stavebného zákona 
konanie preruší a vyžiada si stanovisko k obsahu odvolania od dotknutého orgánu 
príslušného na vydanie záväzného stanoviska a v prípade ak k zmene nedôjde 
odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého orgánu k obsahu odvolania predloží 
stavebný úrad orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a vyžiada 
si od neho potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska.

V prípade ak sa účastníci konania nestotožnia so záväzným stanoviskom 
dotknutého orgánu a uplatnia proti nemu námietky, stavebný zákon neumožňuje iný 
postup ako ten, ktorý je uvedený v § 140b ods. 5, ods. 6.

Preto ak okresný úrad odvolanie Ing. Imricha Palkova obsahujúce námietky 
proti záväznému stanovisku Bratislavy podľa § 140b ods. 6 na vyjadrenie nepostúpil 
dotknutému orgánu konal nezákonne.

Naviac ak okresný úrad námietky v podanom odvolaní sám vyhodnotil tak, že 
nie je dôvod na zmenu záväzného stanoviska, pretože nedošlo k zmenám 
v právnych a skutkových okolnostiach, prisvojil si právomoc prináležiacu iba 
dotknutému orgánu podľa § 140b ods. 3 stavebného zákona.

Svoj právny názor v tejto veci opieram o rozsudok Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžp/14/2013 zo 14.1.2014, ktorý v obdobnej veci 
uviedol, že: "Dotknuté orgány v konaní podávajú záväzné stanoviská, ktoré stavebný 
zákon definuje ako stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého 
orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi. Takéto stanovisko 
dotknutého orgánu teda nie je možné považovať za samostatné rozhodnutie v 
zmysle stavebného zákona alebo správneho poriadku, proti ktorému by bol prípustný 
riadny opravný prostriedok. Stavebný zákon v ustanovení § 140b ods. 6 však 
pripúšťa, že ak odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej (rozhodnutiu o umiestnení 
stavby) smeruje proti obsahu záväzného stanoviska (ktoré je podkladom pre vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby), odvolací správny orgán konanie preruší a vyžiada 
si stanovisko k odvolaniu od dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného 
stanoviska. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán rozhodujúci vo veci 
podľa stavebného zákona záväzný...

...V  prípade, ak odvolanie proti rozhodnutiu prvostupňového orgánu smeruje i 
k obsahu záväzného stanoviska, ustanovenie § 140b ods. 6 stavebného zákona 
stanovuje povinnosť pre odvolací orgán, vyžiadať si stanovisko k podanému 
odvolaniu od dotknutého orgánu, ktorý odvolaním napadnuté záväzné stanovisko 
vydal. Rovnako má odvolací orgán povinnosť odvolanie spolu so stanoviskom 
dotknutého orgánu k obsahu odvolania, predložiť orgánu, ktorý je nadriadeným 
orgánom dotknutého orgánu a vyžiadať si od neho potvrdenie alebo zmenu 
záväzného stanoviska."

Rozsah preskúmania odvolania správny poriadok v § 59 ods. 1 koncipuje 
široko. Rozhodnutie sa preskúmava zásadne v celom rozsahu. V rámci preskúmania
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napadnutého rozhodnutia sa preskúmava tak výrok rozhodnutia, ako aj jeho 
odôvodnenie, vrátane konania, ktoré mu predchádzalo.

Odvolací orgán nepreskúmava len zákonnosť rozhodnutia vydaného v prvom 
stupni, ale aj jeho správnosť. Zisťuje, či prvostupňový orgán rešpektoval predpisy 
hmotného aj procesného práva. Pri rozhodovaní o odvolaní odvolací orgán nie je 
viazaný dôvodmi uvedenými v odvolaní, skutkovými zisteniami ani právnym názorom 
prvostupňového orgánu. Odvolací orgán je povinný ak je to nevyhnutné pre náležité 
objasnenie skutkového stavu vykonať ďalšie dokazovanie alebo zistené nedostatky 
odstrániť. Môže pritom primerane aplikovať všetky ustanovenia správneho poriadku 
týkajúce sa priebehu konania.

Stavebný úrad rozhodnutie, ktorým umiestnil a povolil novostavbu rodinného 
domu A vydal v spojenom územnom a stavebnom konaní. V spojenom konaní je 
stavebný úrad povinný aplikovať tak ustanovenia upravujúce územné konanie ako aj 
ustanovenia týkajúce sa stavebného konania.

V územnom rozhodnutí potom stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný 
účel, a súčasne určí aj podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy chránené 
osobitnými predpismi (§ 126 ods. 1 stavebného zákona), teda aj záujmy ochrany 
prírody a krajiny.

Právo na uskutočnenie stavby zakladá až stavebné povolenie, pričom 
stavebný úrad musí skúmať, či predložená žiadosť spolu s projektovou 
dokumentáciou zodpovedá aj požiadavkám ochrany prírody a krajiny, vrátane 
osobitného záujmu na ochrane drevín podľa § 47 až § 49 zákona č. 543/2002 Z. z.

Vzhľadom na to, že o výrube drevín a podmienkach ich výrubu môže orgán 
ochrany prírody záväzne rozhodnúť len vo vydanom súhlase na výrub drevín podľa 
§ 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., stavebný úrad vo veci povolenia stavby 
nemôže rozhodnúť bez právoplatného rozhodnutia o súhlase na výrub drevín. 
Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín musí byť vždy predložené najneskôr 
v stavebnom konaní, pričom žiadosť o stavebné povolenie, vrátane projektovej 
dokumentácie musí zodpovedať podmienkam z neho vyplývajúcim.

Súčasťou administratívneho spisu stavebného úradu je aj rozhodnutie č. 
6910/23862/2018/DŽV/Cho z 28.5.2018, ktorým mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto s pôsobnosťou orgánu ochrany prírody zmenila svoje rozhodnutie č. 
4277/20409/2015/DŽV/Rap z 11.5.2015, ktorým bol spol. ANGKOR WAT, s.r.o. podľa 
§ 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. vydaný súhlas na výrub 89 ks stromov a 5 
krovitých porastov s celkovou rozlohou 60 m2 rastúcich na pozemkoch pare. č. 
2491/135 a 2491/3 v k. ú. Staré Mesto.

Stavebný úrad rozhodnutím č. 2480/11609/2019/STA/Vas/A-5 zo dňa 6.3.2019 
v spojení s Opravou zrejmej chyby rozhodnutia vydanou pod č. 
2480/24829/2019/STA/Vas z 20.5.2019 novostavbu rodinného domu A umiestnil 
a povolil na pozemkoch reg. "C" pare. č. 21586/1, 21585/1, 2491/3, 2491/136, 
2491/95 a pozemkoch reg. "E" pare. č. 2491/3, 2492/1 a 21585/2 v k. ú. Staré Mesto.

Okresný úrad v rozpore s ustanovením § 59 ods. 1 stavebného zákona však 
neskúmal, či rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým bol v prípade
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novostavby rodinného domu A povolený výrub drevín na pozemku pare. č.2491/3 je 
dostatočné vo vzťahu k stavbe, ktorá bola umiestnená a povolená nie len na tomto 
pozemku, na ktorom bol povolený výrub drevín, ale aj na ďalších pozemkoch (reg. 
"C" pare. č. 21586/1, 21585/1, 2491/136, 2491/95 a na pozemkoch reg. "E" pare. č. 
2491/3, 2492/1 a 21585/2 v k. ú. Staré Mesto).

S touto skutočnosťou sa okresný úrad nevysporiadal i napriek tomu, že výrub 
drevín namietali účastníci počas celého stavebného konania, pričom podľa 
Územného plánu zóny Machnáč sektor č. 3-11/19 (záväzné regulatívy funkčného 
využitia a priestorového usporiadania územia) sa v časti zeleň požaduje zachovať 
a chrániť vzrastlú zeleň.

S poukazom na zistené porušenie zákona, keď protestom napadnuté 
rozhodnutie je v rozpore najmä s § 140b ods. 6 stavebného zákona, § 1 ods. 1, § 3 
ods. 1, ods. 5, § 32 ods. 1, § 46, § 59 ods. 1 správneho poriadku navrhujem, 
z dôvodu nezákonnosti, zrušiť v celom rozsahu rozhodnutie okresného úradu č. OU- 
BA-OVBP2-2019/076794/ZAD z 26.8.2019 a následne o podaných odvolaniach 
rozhodnúť v súlade so zákonom.

Mgr. Tomáš Mika 
prokurátor
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