OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA
odbor výstavby a bytovej politiky
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
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ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán podra
ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zrnene 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 ě. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako aj podl'a ustanovenia § 118 stavebného zákona a ustanovenia § 58 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, rozhodujúc o odvolaní

účastm:ka konania: UniverzŤta Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám.6, 8 14 99 Bratislaya, proti
rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, c.5. KV/SÚ/945/2025/706/AF zo-dňa
26.01.2022, podra ustanoverúa § 59 ods. 2 správneho poržadku, ako aj podra ustanovení § 46 a § 47

správneho poriadku a podra príslušných ustanovení stavebného zákona
%N
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oďvolaním menoVaného účastníka konania napadnuté rozhodnutie príslušného stavebného úradu

Mestskej časti Bratislava - Karlove Ves, č.j. KV/SÚ/945/2025/706/AF-zo dňa 26.01.2022 takto:

,výrokoo časti stavebného povolenia, v časti Podmienky pre realizáciu stavby (str. 2 - 14)
Vo výrokovej
Iňa na
dopÍňa
na:str.l4 ako d'alší bod, podrnienku vyplývajúcu z odvolania účastníka konania '[jniverzity

Komenského v Bratislave nasledovného znenia :
'ník poí
Požadujeme, aby stavebník
počas realžzácie diela nevyuf,íval, nezat'ažoval pozemky Univerzžty

Komerxského v Bratžslave,Šafárii
Šafárikovo námestže 6, P. O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1 a neobmedzoval
nás v našej činností bez predošlého súhlasu.

Toto rozhodnutie je neoddelitel'nou súčast'ou rozhodnutia stavebného úradu Mestskej ěasti

Bratislava - Karlova Ves, ě.j. KV/S'Ú/945/2025/706/AF zo dňa 26.Ol.2022, ktorého ostatné časti
ostávajú nezmenené a v platnosti.

i

Odóvodnenie

Me.stská čast' Bratisíava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad, napadnutým rozhodnu'h'm

č.j. KV/SÚ/945/2025/706/AF zo d'řta 26.01.2022 povolila líniovú -stavbu ,,BÁ Karlova Ves, Staré
Grunty, NNK", SO Ol NN Káblové vederúe na pozeínkoch CKN parc.č. 2920/42, 2984/2,2985/2,
v katastrálnom území Karlova 'Ves, pre riavrhovatel'a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6-,
816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518-, zastúpeného spoločnóst'ou PATÁK, s r.o., V.P.Tótha 30, 905 11
Senica, IČO : 36 267 031.

Proti uvedenému rozh.odnutiu v zákonnej lehote podal odvolanie účastník konania Univerzita

Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.0.BOX 440, 814 99 Bratislava l (ďalej Íen
,,odvolatel"'), v ktorom sa v podstate uvá«lza :

Odvolatel' požaduje doplnit' do stavebného povolenia č. KV/SÚ/945/2025/706/AF zo dňa

26.01.2022 pripomienku, aby stavebník počas realizácie diela nevyužíval, nezaťažoval pozemky
Univerzity Komenského v Bratislave a neobmedzoval ich v činnosti bez predošlého súhlasu
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací org,án
preskúmal odvolaníi'n napahuté rozho*utie spolu s predloženým spňsovým materiálom, ako aj
postup stavebného úradu, ktorý predchádzal vydaniu napadnutého rozhodnutia. Porovnal výrokovú
čast', od«'vodnenie, aj poučenie napadnutého rozhodnutia spríslušnými hmotnoprávnymi
a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní, stavebným zákonom
ajeho vykonávacími vyhláškami adospel k záveru, že stavebný úrad Mestskej časti Bratislava Karlova Ves vtomto konani, ktoré predcMdzalo vydaniu napadnutého rozhodnutia nepostupoval
v rozpore so zákonom v miere, pre ictorú by bolo nevyhnutné napadnuté rozhodimtie zrušit'. Stavebný
úrad materiálnyín sp8sobom nepomšil procesné práva účastnikov konania avo veci meritórne
rozhodol. Tunajší odvolaóí orgán posúdil opodstatnenosť nárnietok účastníka konania uplatnených
voďvolaní, apo zvážení všetkých skutočností, dospeí kzáveru, že prvostupřiové napadnuté
rozhodnutie je potrebné zmenit' v časti výroku napadnutého pívostupňového rozhodnutia tak, že
dopÍňa výrokovú čast' - Podmienky pre realžzáciu stavby o novú-podmienku v znení :
Požadujeme aby stavebník počas realizácie diela nevyužíval, nezat'ažoval pozemky Urúverzity

Kome'r;sMho v Bratislave, Šafáržkovo námestie 6, P. 0. EOX 440, 814 99 Bratislava 1 a neobmedzoval
nás v rxašej činnosti bez predošlého súhlasu

Ostatné časti prvostupňového rozhodnutia boli ponechané nezmenené a v platnostť

Po preskúmaní predloženého spisového materiálu, ku skutkovým a právnym
okolnostiam danej veci, ako aj k námietkam odvolatel'a, Okresný úrad Bratislava, odbor
výstavby a bytovej politiky, uvádza a konštatuje nasledovné:

Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že stavebný úrad Mestskej časti Bratislava -

Karlova -Ves vydal územné rozhodnutie -č.j-.:KV/SÚ/468/2020/15727AF zo &a 29.09.2020
s právoplatnost'ou 10. 11.2020 pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
B'jatislava, IČO : 36 361 518, zastúpeného spoločnost'ou PATÁK, s r.o., V.P.Tótha 30, 905 1,1 Senica,
IČO : 36 267 031, pre líniovú stavbu ,,BA Karlova Ves, Staré Grunty, NNK", SO'01 NN Káblow:
vedénie na pozernkoch CKN parc.č. 2920/42, 2984/2,2985/2, v katastrálnom území Karlova Ves.
Dňa 09.12.2020 obdížala Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves 'žňdosť o vydanie stavebného
povolenia vyššie uvedenej líniovej stavby. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
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Nakorko predložená žiadost' sprílohami neposkytovala dostatočný poďklad pre vydanie
stavebného povolenia, stavebný úrad vyzval listom zo dňa 05.03.2021 stavebníka na doplnenie
podania v stanovenej lehote do 120 dnf od doručenia výzvy a konanie v uvedenej veci premšil. Po
doplnení chýbajúcich dokladov stavebný úrad v konaní pokračoval.

Listom č.:KV/SÚ/27/2021/17193/AF zo dňa 18.10.2021 oznárnil stavebný úrad začatie

stavebného konania v danej veci známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zis't'ovania podl'a ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného
zákona a stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia na podanie námietok a pripomienok. V

stanovenej léhote neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky.

Na základe vykonaného stavebného konania a predložených ďo4adov Mestská čast' Bratislava

- Karlova Ves vydala dňa 26.Ol.2022 odvolaním napaóuté rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu sa vzákonom stanovenej lehote odvolal účastník konania: Univerzita
Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1.
Stavebný úrad listom zo dňa 28.03.2022 v zmysle ust. § 56 správneho poriadku, upovedomil
účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a stanovil lehotu 7 dní na podanie vyjadrenia
k danej veci. K obsahu odvolania sa nevyjadril žiaden účastnfk konania.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves postúpila listom zo dňa 18.05.2022 (doručené
25.05.2022) podané odvolanie spolu so súvisiacim spisovým materiálom tunajšiemu úradu na

odvolacie konanie.

Podl'a ustanovenia e) 140 stavebného zákona sa na konanža podl'a stmebného zákona vzt'ahujů
všeobecrté predpisy o správnom konaní, t. j. správny poriadok, ak nie je výslovrre ustanoverté inak.

Podra ustanovenia § 3 ods. 1 správneho poriadku, správtxe orgány postupufit v konarú v s'ůlade so
zákonmi a iriými právnymi predpismi. SZ2 povinné chránit' záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických
0S(5/) a právnicb;ích os6b a d6sledne yyžadovat' plnenie ich povinností.

Podra ustanovenia § 32 ods. 1, 2 správneho poriadku, správny orgán je povinný zistit' presne a úplne
skutočriý stm veci a za tým účelom sž obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom rxže je vimuiý len
návrhmi ůčastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie s'í' najmčž podania, návrhy a vyjadrenža účastníkov
konarúa, d6kazy, česbné vyhlásenia, ako aj skutočnostž všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho
úradnej čirmosti. Rozsah a sp6sob zist'ovania podkladov pre rozhodnutie uíačuje správny orgán.
Podl'a ustanovenia § 46 správneho poriadku, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostabnými
právnymi predpismi, musí ho vydat' orgán na to príslušrtý, musí vychádzat' zo spol'ahliw:ho zisteného stavu veci
a musí obsahovat' predpísmé náležitosti.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán po
preskúmaní veci konštatuje, že odvolaním napadnuté rozhodnutie stavebného úradu z hl'adiska vyššie
uvedených zákonných ustanovení obstojí. Tunajší úrad preskúmal predložený spisový materiál a
napaóuté rozhodnutie v celom rozsahu apo zvážení všetkých skutočností, dospel kzávem, že
prvostupňové napadnuté rozhodnutie je potrebné vo vzt'ahu k ust. § 59 správneho poriadku zmerút':
Olatné častž prvostupriového rozhodnutia boli ponechané nezmeriené v platnostž.

Podra ustanovenia § 59 ods. l a 2 správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté
rozhodnutže v celom rozsahu; ak je to nevyhwtné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady
odstrárii. Ak SZ2 pre to dóvody, odvolací orgán rozhodnutie ? alebo zruší, inak oholanže zamietne
a rozhodnutie potvrdí.
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Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a t»ytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán po
tom, čo preskúmal napadnuté rozhodnutie príslušného stavebného úradu, celý spisový materiál,
odvolanie odvolatera, ako aj postup stavebného úradu konštatuje, že vydané meritórne rozhodnutie
netrpí vadou nezákomiosti, pre ktoyú by bolo nevyhnumé napaóuté rozhoůutie zmšit'. Odvolací
orgán vpredmetnom prípade vzhliadol na možnost" zmeny napadnutého rozhodnutia arozhodol
v súlade s ustanovením § 59 ods. 2 správneho poriadku.

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 je vinštančnom postupe konečné anemožno sa proti nemu odvolat'.
Rozhodnutie je preskúmaterné súdom (podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku).

Á%
Mgr. Tomáš Mateii
vedúci odbom výstavby a bytove3 politiky
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Okresného úradu Bratislava
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Rozhodnutie sa doručí ůčastrzíkom konania forn4ou vereinei vphláškli :

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vzastúpení PATÁK s.r.o.,
V.P.Tótha 30, 905 11 Senica

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
ASIR, spol.s.r.o, Planckova 1, 85101 Bratislava

UniverzÍta Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
SG Sliopping s.r.o., Staré grunty 24, 841 04 Bratislava 4

Právnické alebo fyzické osoby, którých vlastnícke alebo iné práva kpozemkom CKN parc.č.
2920/42, 2985/2, 2984/2 a 2920/42, 2920/58, katastrálne územie Karlova Ves a k stavbám na nich,
ako aj k susedným pozemkom a stavbám, wátane bytov a nebytových priestorov, ktoré m6žu byt'
stavebným koiianím priamo dotknuté

8.

Ing. Juraj Szabo, Romanova 27, 851 02 Bratislava - projektant

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zvereineqie verejnei vyhlášky :

1. Mestská ěast' Bratislava - Karlova Ves, stavebný úrad, Nám.sv.Františka 8, 842 62 Bratislava so žiadost'ou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

Na vedomie (nemá právne účinky dóručenia):

1. Západoslovenská distribučná a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, vzastúpení PATÁK s.r.o.,
V.P.Tótha 30, 905 11 Senica

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
3. Rozlilas a televízia Slovenska, Mlyiiská dolina, 845 45 Bratislava
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4. ASIR, spo}.s.r.o, Planckova 1, 851 0l Bratislava

5. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 BratislaÝa
6. SG Shopping s.r.o., Staré grunty 24, 841 04 pratislava 4
7. Ing. Juraj Szabo, Romanova 27, 851 02 Bratislava - projektant

Potvrdenie dátumu ?esenia a zvesenía verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:
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Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:
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