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ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia výstavby (d'alej len ,,MDV SR"), ako správny
orgán príslušný podl'a § 24 ods. 6 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o prokuratúre") v spojení s § 2 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 a v spojení s § 8 ods. l písm. j) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v intenciách právneho názoru
vysloveného v právoplatnom rozhodnutí ministra dopravy a výstavby SR č. 43/2018 zo dňa
04. 06. 2018, opátovne prejednalo dóvody protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava
č. Kd l 44/ l 7/ 1100-16 zo dňa 28. 0 7. 2017 podaného proti právoplatnému rozhodnutiu Okresného
úraduBratislava, odboru výstavby abytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2017/11878-KAZ
zo dňa 06. 03. 2017 a

rozhodlo takto :

MDV SR podra § 24 ods. 8 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov v konaní o proteste prokurátora n e v y h o v u j e protestu prokurátora Krajskej
prokuratúry Bratislava č. Kd 144/17/1100-16 zo dňa 28. 07. 2017 a p o t v r d z u j e
rozhodnutie Okresného úraduBratislava, odboru výstavby abytovej politiky č. OU-BA-
OVBP2-2017/l 1878-KAZ zo dňa 06. 03. 2017.

Odovodnenie:

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej politiky (d'alej len ,,okresný úrad")
v odvolacom konaní podra § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-20 l7/ 1l878-KAZ zo dňa
06. 03. 2017 zmenil odvolaniami napadnuté rozhodnutie stavebného úradu mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves (d'alej len ,,stavebný úrad") č. KV/SU/1218/2014/6314/VK zo dňa
14. 10. 2014, ktorým stavebný úrad podl'a § 39 a § 39a stavebného zákona umiestnil stavbu



,,Polyfunkčný bytový dom na ul. Nad lúčkami" vk. ú. Karolova Ves (d'alej len ,,územné
rozhodnutie") tak, že

1. v príslušnej časti výroku napadnutého rozhodnutia na strane l zmenil územné rozhodnutie tak,
že póvodný text:
nmrhovater Ing. Rudolf Burdy, Hrušovská 60, 821 07 Bratislava, zashtpený Ing. arch. Danica
Flimelová, Podzáhradná 15, 821 07 Bratislava
nahradil textom nasledovného znenia:

nmrhovater: Lúčky Development s. r. o., so sídlonz I'udovíta Fullul 841 05 Bratislava, IČO:
46 843 256, zastúpený Ing. arch. Danica Flimelová, Podzáhradná 15, 821 07 Bratislava;

2. v príslušnej časti výroku územného rozhodnutia na strane l zmenil objektovú skladbu tak, že
objekt SO 08 Komunikácie a spevnené plochy + pe.ší chodník z ulice Nad Lúčkami na Lackovu
ulicu nahradil novým názvom tohto objekíu (vypustil čast': peší chodník z ulice
Nad Lúčkami na Lackovu ulicu):

Predpokladaná objektová skladba:
SO Ol Hlavný objekt stavby
SO 06 Pr$ojky inžinierskych sietí
SO 06 10 Prípojka vodovod, chránička
SO 06 20 Pr:ojka kanalizácie
SO 06 30 Prípojka STL plyn
SO 06 40 Pr$ojka NN
SO 06 50 Telekomunikačná prpojka
SO 07 Bí'tracie práce a p'r'prava územia
SO 08 Komunikácie a spevnené plochy
SO 09 0plotenie a oporné múry
SO 10 Terénne a sadové úpravy
SO 11 Prísírešok pre TKO;

3. v príslušnej časti výroku územného rozhodnutia na strane 2 zmenil Podmienky pre umiestnenie
a projekt stavby tak, že za podmienku pod 5. odrážkou doplnil novú podmienku v znení:
Vproýektov«ý dokumentácii pre stavebné povolenie, resp. vproýekte organizácie výstavby
stavebmk zabezpečí, aby žiadna čast' násypu, resp. terénnych úprav nezasahovala na pozemok,
ku ktorému stavebník nebude mat' vlastnícke alebo iné právo;

4. d'alej za podmienku pod 7. odrážkou doplnil novú podmienku v znení:
Vstavebnom konaní je poD?ebné vykonat' posMenie hydrogeologických pomerov vplyvu
nawhovanej stavby na BD na Lackovej ulici.

Okresný úrad v ostatných častiach ponechal odvolaniami napadnuté územné rozhodnutie
nezmenené avplatnosti. Súčast'ou rozhodnutia okresného úradu bol situačný výkres pripojený
k rozhodnutiu.

Územné rozhodnutie oumiestnení stavby č. KV/SU/1218/2014/6314/VK zo dňa
14. 10. 2014 nadobudlo vo vázbe na rozhodnutie okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-20l 7/ 11878-

KAZ zo dňa 06. 03. 2017 právoplatnost' dňa 29. 03. 2017.
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Proti rozhodnutiu okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-20 l 7/ 1l 878-KAZ zo dňa 06. 03. 2017

podala prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava (d'alej len ,,krajská prokurátorka") protest
č. Kd 144/17/1100-16 zo dňa 28. 07. 2017 (d'alej len ,protest prokurátora"), v ktorom navrhla
protestom napadnuté právoplatné rozhodnutie okresného úradu zrušit' ako nezákonné.

MDV SR vkonaní oproteste prokurátora podl'a § 24 ods. 8 zákona č. 153/2001 Z. z.
oprokuratúre vznení neskorších predpisov rozhodnutím (d'alej len ,,zákon oprokuratúre")
č. 05133/2018/SV/414 zo dňa 18. Ol. 2018 nevyhovelo protestu krajskej prokurátorky
č. Kd 144/17/1100-16 zo dňa 28. 07. 2017.

Proti cit. rozhodnutiu MDV SR č. 05133/2018/SV/414 zo dňa 18. Ol. 2018 podala
vzákonom stanovenej lehote krajská prokurátorka listom č. Kd 144/17/1100-32 zo dňa
05. 03. 2018 odvolanie (rozklad), v ktorom žiadala zmenit' napadnuté rozhodnutie MDV SR tak,
že podanému protestu prokurátora bude vyhovené. Krajská prokurátorka trvala na všetkých
dóvodoch podaného protestu č. Kd 144/17/1100-16 zo dňa 28. 07. 2017, podl'a jej názoru
MDV SR v napadnutom rozhodnutí neuviedlo žiadne také skutočnosti, ktoré by nasvedčovali
tomu, že sa zaoberalo dóvodmi podaného protestu krajskej prokurátorky a ani neuviedlo dóvody,
prečo považovalo protest krajskej prokurátorky za nedóvodný. Krajská prokurátorka považovala
napadnuté rozhodnutie MDV SR za arbitrárne a ako podstatné uviedla nasledovné skutočnosti:
1. chýbajúce dóvody kjednotlivým argumentom svedčiacim vydaniu nového závLného

stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy obsiahnutým v proteste prokurátora na strane 7
ažll;

2. chýbajúce argumenty k dóvodom svedčiacim o zmátočnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu
(str. 1l až 13 protestu prokurátora) - územným rozhodnutím overená projektová dokumnetácia
z roku 2013 je v rozpore so situačným výkresom overeným tým istým územným rozhodnutím
- od?išne situovaný vjazd avýjazd zgaráži acelková zmena vhÍbke stavby, riešenia
vonkajších parkovacích miest a prístrešku pre kontajnery a stále platnou, aj ked' nulitnou
podmienkou č. 9 v podmienkach územného rozhodnutia;

3. nevyjadrenie sa k?i všetkým dóvodom svedčiacim o potrebe nového závuzného stanoviska
orgánov verejného zdravia (str. 13 protestu prokurátora);

4. žiadne argumenty kpotrebe stanoviska dotknutého cestného orgánu kzriadeniu vjazdu
z komunikácie (str. 14 protestu prokurátora).

MDV SR listom č. 05133/2018/SV/23571 zo dňa 26. 03. 2018 upovedomilo účastníkov
konania opodanom odvolaní (rozklade) aurčilo lehotu, vktorej sa mohli kobsahu odvolania
(rozkladu) vyjadrit'. Dňa 16. 04. 2018 bolo kpodanému odvolaniu (rozkladu) na MDV SR
v zákonom určenej lehote doručené vyjadrenie Ing. Maíatiny Kužmovej, Sv. Vincenta 4, Bratislava,
ktorá uviedla, že nemaía vedomost' o vydaní rozkladom napadnutého rozhodnutia MDV SR;
namietala, že rozhodnutie okresného úradu bolo vyvesené na úradnej tabuli mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves skoro až pri nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, pričom okresný
úrad počítal lehoty odo dňa vyvesenia rozhodnutia na úradnej tabuli okresného úradu, čo je podra
nej v rozpore so zákonom (poukázala na Uznesenie Najvyššieho súdu zo dňa 30. 04. 2012 doložené
vprílohe vyjadrenia), a preto považuje zverejnenie napadnutého rozhodnutia MDV SR
za nezákonné. Za nezákonné považovala aj zverejnenie výzvy na vyjadrenie kpodanému
odvolaniu (rozkladu) vyvesenej na úradnej tabuli po dobu 7 dní, čo je v rozpore s ust. § 26 ods. 2
správneho poriadku (MDV SR uviedlo, že uvedené upovedomenie bolo vyvesené na úradnej
tabuli MDV SR v dňoch 27. 03. 2018 až 16. 04. 2018 a 7 dňová lehota uvedená v upovedomení
vznikla chybou pri písaní upovedomenia). Kobsahu napadnutého rozhodnutia MDV SR sa
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nevyjadrila, pretože ho nemala kdispozícii (podra jej vyjadrenia). Nad'alej trvala na svojich
pripomienkach anámietkach uvedených vo vyjadrení kobsahu protestu krajskej prokurátorky
zo dňa 18. 08. 2017. Podra jej názoru nezákonnost' protestom napadnutého rozhodnutia okresného
úradu č. OU-BA-OVBP2-2017/1 1878-KAZ zo dňa 06. 03. 2017 nebola rozhodnutím MDV SR
odstránená.

MDV SR listom č. 05133/2018/SV/31385 zo dňa 25. 04. 2018 v súlade s § 61 správneho
poriadku predložilo odvolanie (rozklad) krajskej prokurátorky spolu kompletným spisovým
materiálom a vyjadrením účastníčky konania ministrovi dopravy a výstavby SR na rozhodnutie
o odvolaní (rozklade). O pred?ožení odvolania (rozkladu) ministrovi dopravy a výstavby SR MDV
SR upovedomilo účastníkov konania akrajskú prokurátorku listom č. 05133/2018/SV/31389
zo dňa 26. 04. 2018.

Minister dopravy a výstavby SR, ako správny orgán príslušný rozhodnút' podra § 61 ods. 2
v spojení s § 59 ods. 3 správneho poriadku, rozhodnutím č. 43/2018 zo dňa 04. 08. 2018 (ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 20. 06. 2018) zmšil odvolaním (rozkladom) napadnuté rozhodnutie
MDV SR č. 05133/2018/SV/414 zo dňa 18. Ol. 2018 a vec vrátil MDV SR na nové prejednanie
a rozhodnutie.

nutnost' nového záváznéhoKrajská prokurátorka vpodanom proteste namietala najmá
stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré odóvodnila nasledovne:

1. Okresný úrad k protestom napadnutému rozhodnutiu pripojil situačný výkres (označený ako
koordinačná situácia pre stavebné konanie) a vo výroku protestom napadnutého rozhodnutia
skonštatoval, že rozhodnutie s pripojenýrn situačným výkresom je neoddeliternou súčast'ou
územného rozhodnutia, ktorého ostatné časti s výnimkou situačného výkresu ostávajú
nezmenené a v platnosti. V odóvodnení rozhodnutia okresný úrad uviedol, že k podaným
námietkam sa vyjadrilo hlavné mesto SR Bratislava stanoviskom č. MAGS ORM 461 859/13-
264992 zo dňa 26. 06. 2013, v ktorom boli podrobne popísané platné regulatívy daného
územia spolu so základnými údajmi posudzovanej stavby a skonštatovalo, že závázné
stanovisko č. MAGS ORM 41311/1l-169575 z 22. 11 . 2011 bolo vydané v súlade s územným
plánom hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007 v znení zmien a doplnkov a aj predložená
revízia projektovej dokumentácie z roku 2013 nič íia uvedenej skutočnosti nemenf, nakol'ko
základné údaje o stavbe (plocha pozemku, zastavaná plocha pozemku, spevnené plochy,
plocha zelene, podlažnost', počet bytov, výška stavby, index podlažných plóch, index
zastavaných plóch a koeficient zelene) ostali nezmenené, zmenil sa počet parkovacích miest
(z póvodných 46 na 55) v dósledku zmeny výpočtu potreby statickej dopravy pod?'a STN 73
6110/Zl Projektovanie miestnych komunikácií Zmena 1, čo bolo odsúhlasené dotknutým
orgánom Krajského riaditerstva Policajného zboru Bratislava, Krajským dopravným
inšpektorátom, a preto okresný úrad považoval postup podra F§ 140b ods. 6 stavebného zákona
za duplicitný. Krajská prokurátorka namietala, že umiestnenie stavby podra priloženej grafickej
prílohy územného rozhodnutia je odchýlne od schválenej projektovej dokumentácie revízia
2013. Grafická príloha pripojená k rozhodnutiu okresného úradu zo dňa 06. 03. 2017 je však
koordinačnou situáciou pre stavebné konanie anevychádza z podkladov pre rozhodnutie.
Absentuje stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k aktuálnemu skutkovému stavu k stavbe
rozšírenej o 2,05 m. Výroková čast' právoplatného územného rozhodnutia je zmátočná aj preto,
že v územnom konaní je overená situácia, ktorá nekorešponduje s overenou projektovou
dokumentáciou z roku 2013, ktorá podra výrokove3 časti rozhodnutia okresného úradu zo dňa

I-?
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03. 2017 ostala nezmenená a v platnosti. Ďalej krajská prokurátorka poukázala
nezrovnalosti v technickej správe projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v počte bytov
a počte zamestnancov a nové riešenie vjazdu (podra grafickej prílohy územného rozhodnutia),
ktoré bolo vyvolané zmenou hÍbky zakladania stavby (hÍbka 9 m podra overenej projektovej
dokumentácie z roku 2013 zmenená na híbku 1l,5 m). Geometrický tvar budovy na situačnom
výkrese je odlišný od geometrického tvaru budovy podra projektovej dokumentácie z roku 2013
- zachované sú iba okótované rozmery objektu 32,5 x 16,5 m. Napriek uvedeným
skutočnostiain okresný úrad konštatoval, že zastavanost' pozemku stavbou, index zastavanosti a
prírodných plóch a podlažnost' sa nezmenili, pričom však nevyhodnotil odchýlky grafickej
prílohy k územnému rozhodnutiu. Podra názoru krajskej prokurátorky posúdit', či sa podstatne
zmenil skutkový stav, móže len hlavné mesto SR Bratislava, pretože sa zmenil min. index
zastavanosti a index prírodných plóch (šírka stavby je váčšia o 2,05 m; 2. až 4. nadzemné
podlažie stavby sú predÍžené smerom ku komunikácii; inýrn spósobom je riešený vjazd
do podzemných garáží). Okresný úrad sa riadne nevysporiadal sotázkou, či je výpočet
zastavanej plochy podra listu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
č. KV/UPI/2075/201 5/12073/DK zo dňa 19. 08. 2015 v súlade s definíciou základných pojmov
územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov Ol, 02, 03 a 05
v úplnom znení závLnej časti C str. 24. Ďalej krajská prokurátorka uviedla, že podávatelia
podnetu konštatovali nezrovnalosti vovýmere plochy pozemkov určených na zastavanie
uvedených v projektovej dokumentácii a najmá zastavanej plochy (ktorá vychádza z výkresov
Rez AA, Rez BB, P6dorys suterénu-2PP, P6dorys suterénu-IPP a výkresu Sadové úpravy -
výkres č. 4), ktorá je 718,71 m2 a nie 581 m2 ako je uvedené v projektovej dokumentácii
Základné údaje o stavbe na strane 2, a preto je index zastavaných plóch O,345, pričom podra
platného územného plánu je povolený index max. 0,3. Podávatelia podnetu vychádzali z cit.
listu č. KV/ť?JPI/2075/2015/12073/DK z 19. 08. 2015 (doručený na okresný úrad
s predchádzajúcim protestom prokurátora zo dňa 07. 12. 2015), ktorý konštatoval nesprávny
prepočet indexu zastavaných plóch. Ďalej namietala, že zo situačnél'io výkresu pripojeného
k územnému rozhodnutiu zo dňa 18. 05. 2015 nie je zrejmé, či do hmoty stavby zo strany
miestnej komunikácie sú zahrnuté aj balkóny s previsom dÍžky 4 m alebo základy stavby.
V prípade základov by sa objem stavby zváčšoval min. o 66 m2 stavebného previsu a d'alších
možno 30 m2 balkónov, čo na 4-5 podlažiach by urobilo hmotu stavby o cca 400 m= váčšiu - pri
výške podlažia okolo 2,5 m to činí oko}o 1000 m3 rozdielu. Previs (nie je jasné, či len balkónov)
je zrejmý aj zo súčasnej grafickej prílohy územného rozhodnutia. V projektovej dokumentácii sú
uvedené odstupové vzdialenosti, ktoré sa na jednotlivých stranách líšia.

Krajská prokurátorka poukázala na povinnost' stavebného úradu vyhodnotit' údaje
obsiahnuté vprojektovej dokumentácii aprípadné pochybenia arozpory odstránit' zákonom
predpísaným postupom. Dotknuté orgány sa vyjadmjú k úplnej projektovej dokumentácii, ked'že
v prípade pochybností o pravdivosti, či správnosti niektorých jej údajov vznikajú odóvodnené
pochybnosti o závCnosti, resp. platnosti stanovísk dotknutých orgánov, preto má stavebný úrad
povinnost' tieto pochybnosti odstránit', príp. v rozhodnutí vo veci ich odóvodnit'. Pochybenia
stavebného úradu bol povinný odstránit' okresný úrad, ktorý sa však k vyššie namietaným
skutočnostiam nevenoval, námietky nevyhodnotil a odvolával sa len na závmné stanovisko
hlavného mesta SR Bratislava, resp. jeho stanovisko k námietkam bez toho, aby sa hlavné
mesto SR Bratislava oputovne vyjadrilo k upravenej projektovej dokumentácii.

Krajská prokurátorka namieta, že okresný úrad sa nezaoberal námietkami o chýbajúcich
údajoch úrovne podlahy 1 . PP vo vzt'ahu k úrovni upraveného prirahlého terénu, bez ktorých nie

06. na
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je možné námietky objektívne vyhodnotit', a preto sa hlavné mesto SR Bratislava nemohlo
relevantne vyjadrit' k otázke dodržania podlažnosti v zmysle územného plánu.

Krajská prokurátorka tiež namieta, že okresný úrad sa vóbec nezaoberal námietkami
o nadmorskej výške samotnej stavby a ostatných objektov uvedených v situačnom výkrese,
pretože stavebný úrad v územnom rozhodnutí iba poukázal na geodetický elaborát (Zoznam
s'ůradníc a výšok PBPP), z ktorého nie je možné zistit', o ktoré body sa jedná, nakol'ko nie sú
vo výkresovej časti polohovo vyznačené, preto stavebný úrad ich nemohol objektívne posúdit'.

2. Podra krajskej prokurátorky zmátočnost' výrokovej časti rozhodnutia spósobila skutočnost', že
poďra situačného výkresu (príloha protestom napadnutého rozhodnutia okresného úradu) je
z prístupovej komunikácie premiestnený vjazd a výjazd do podzemnej garáže na pravú stranu
stavby oproti overenej projektovej dokumentácii z roku 2013, kde bol po l'avej strane stavby.
Nové-riešenie vjazdu-vyvolalo zmenu organizácie dopravy v podzemnej garáži, zmenu hÍbky
založenia stavby (9 m podra overenej projektovej dokumentácii z roku 2013 na 11,5 m). Nie
je zrejmé, ako sa konajúce orgány vysporiadali so znením § 3b ods. 1, ods. 3 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Odlišne sú riešené aj vonkajšie parkovacie miesta.

Okresný úrad vo výrokovej časti protestom napadnutého rozhodnutia konštatoval, že toto
rozhodnutie s pripojeným situačným výkresom je neoddeliternou súčast'ou územného
rozhodnutia, ktorého ostatné časti, s výnimkou situačného výkresu, ostávajú platné bez
zmeny, pričom skutočnosti uvedené v 1. bode spósobujú zmátočnost' výrokovej časti
rozhodnutia, nakorko overená projektová dokumentácia z roku 2013 je v rozpore s overeným
situačným výkresom. Odlišne je umiestnený aj objekt SO 11 Prístrešok pre kontajnery. Podra
overenej projektovej dokumentácii z roku 2013 bolo stojisko pre kontajnery a parkovacie
miesta pred objektom na chodníku pre peších, ktorý nie je vo vlastníctve navrhovatera.
Taktiež sa neodstránil rozpor v projektovej dokumentácii, ked' na výkrese č. 2 je navrhnutých
5 parkovacích miest, zatial' čo na výkrcse č. 7 je 6 parkovacích miest, čo korešponduje
s novou overenou situáciou stavby.

Okresný úrad sa nevysporiadal s nulitným stanoviskom mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves, referátu dopravy acestného hospodárstva č. KV/DCH/810/2012/1394/JT zo dňa
24. Ol. 2012 (č. 1. 41), ktoré stavebný úrad zahrnul vo výrokovej časti územného rozhodnutia
do závázných podmienok pre umiestnenie stavby a projekt stavby. V stanovisku (vyjadrení) sa
v bode 9. konštatuje, že dopravným napojením objektu (vjazd a výjazd z hromadných garáží
avybudovanie povrchového parkoviska) reálne odbudne na prirahlej komunikácii ulice
Nad Lúčkami možnost' pozdÍžneho stánia pre štyri osobné automobily, za ktoré mestská čast'
Bratislava-Karlova Ves požaduje vybudovat' adekvátnu náhradu na mieste určenom Miestnym
úradom Karlova Ves. Táto podmienka ostala nad'alej súčast'ou výrokovej časti právoplatného
územného rozhodnutia. Okresný úrad, ako príslušný odvolací orgán, v tejto časti územné
rozhodnutie nezmenil, preto nie je podstatné, či bolo stanovisko, z ktorého sa podmienka
do výrokovej časti preniesla, nulitné.

3. Krajská prokurátorka konštatovala, že zo zmátočného skutkového stavu vychádzali aj stanoviská
orgánov verejného zdravotníctva, ktoré sa nevyjadrili k zmene objemovej hmoty stavby
(deklarujú stavbu menšieho rozsahu ako v projektovej dokumentácii z roku 2011, ku ktorej sa
póvodne vyjadrovali), pričom rozšírením stavby o 2,05 m nie je zre3mé súčasné dodržanie
svetlotechnických podmienok vo vzt'ahu k okolitým stavbám a pozemkom a ani vo vzt'ahu
k dispozícii vlastnej stavby, nevyjadrili sa, či sú potrebné nové svetlotechnické posudky a ani
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k dóvodom, prečo nie je ich vypracovanie potrebné. Vzhl'adom na zmenu skutkového stavu je
však stanovisko neplatné. V nových závázných stanoviskách bolo nutné vziat' do úvahy aj
námietky odvolaterov 2 a 4, kde vlastníci bytov bytového domu Nad lúčkami 33-43 poukázali
na skutočnosť, že v obdobnej situácii sa posudzovala aj zastavaternost' susedných pozemkov,
ku ktorej sa mal relevantne vyjadrit' Regionálny úrad verejného zdravotníctva, preto krajská
prokurátorka namietala nerešpektovanie § 3 ods. 2, ods. 5 prvej aj ďruhej vety a § 47 ods. 3
správneho poriadku.

Svetlotechnický posudok sa v zmysle 8, 5 ods. 1 písm. c), ods. 3 a ods. 4 vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné
prostredie budov aminimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie
zariadenia v znení neskorších predpisov nezaoberal mierou súčasného zatienenia školského
dvora predškolského zariadenia v blízkosti stavby materskej školy na Lackovej ulici, ktorý je
podra odvolaterov významne (cca na 50 %) tienený bytovými budovami na Lackovej ulici,
pričom svetlo na dvor dopadá len z južnej a západnej štrbiny medzi týmito budovami, do ktorej
je umiestnená navrhovaná stavba. Stavebný úrad sa vóbec nezaoberal vplyvom umiestňovanej
stavby na osvetlenie pozemku parc. č. 1899 a ani na školský dvor predškolského zariadenia.

Krajská prokurátorka tiež poukázala, že v podkladoch pre rozhodnutie (v nadvLnosti
na novú situáciu pripojenú kúzemnému rozhodnutiu) a ani vo výrokovej časti územného
rozhodnutia nie je rozhodnutie alebo závuzné stanovisko na zriadenie vjazdu
z komunikácie. Na daný prípad nie je možné aplikovat' § 140a ods. 1 písm. b) stavebného
zákona, pretože dotknutým orgánom v danom prípade podra Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy je hlavné mesto SR Bratislava.

Na základe vyššie uvedených skutočností krajská prokurátorka konštatovala, že stavebný
úrad pri vydávaní územného rozhodnutia nedostatočne zistil zákonom vyžadovaný skutkový stav
veci a okresný úrad tieto nedostatky v odvolacom konaní neodstránil. Okresný úrad v protestom
napadnutom rozhodnutí uprednostnil zásadu rýchlosti ahospodárnosti konania vzhradom
na niekorko rokov trvajúce konanie o umiestnení navrhovanej stavby (návrh na vydanže
územného rozhodnutie o umiestnení nawhovanej stavby bol podaný dňa 23. 11. 2011 - pozn.
MDVSR). Takýto záver možno akceptovat' iba v prípade, ak by v konaní boli preukázané aspoň
základné požiadavky pre umiestnenie objemovej hmoty stavby, čo však nie je možné vzhradom
na potrebu nového závázného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k posúdeniu súladu
súzemným plánom, rozhodnutia alebo závLné stanovisko príslušného cestného orgánu
k zriadeniu vjazdu z komunikácie, ako aj riešenie svetlotechniky.

Zvyššie uvedených d6vodov považovala krajská prokurátorka protestom napadnuté
rozhodnutie okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-2017/11878-KAZ zo dňa 06. 03. 2017

za nezákonné a navrhovala jeho zrušenie.

Podra § 3 ods. 1 správne orgány postupuji't v konaní v súlade so zákonmi a žnými
právnymi predpismi. SZ2 povinné chrámt' záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických
osób a právnických osób a dósledne vyžadovat' plnerúe ich povinností.

Podl'a § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí sychádzat'
zo sporahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo
zhodných alebo podobných prípadoch nevzrúkali neo&5vodnené rozdiely.
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Podra § 32 ods. l správny orgán je povinný zistit' presne a úplne skutočný stav veci a
za tým účelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len náwhmi
účastníkov konania.

Podra § 32 ods. 2 podkladom pre rozhodnutie SZ2 najmá podarxia, náwhy a vyjadrenia
t2častníkov konania, dókazy, čestné vyhlásenža, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe
správnemu orgánu z jeho úradnej činnosú. Rozsah a spósob zist'ovanža podkladov
pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Podra § 46 správrieho poriadku rozhodnutie musí byt' v sx'tlade so zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho vydat' orgán na to príslušný, musí vychádzat' zo sporahlivo
zisteného stavu veci a musí obsahovat' predpísané náležžtostL

Podra § 47 ods. 3 správneho poriadku v odóvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie,
ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akýmí úvahamž bol vedený pri hodnotení
dókazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých
rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konarúa a s ich vyjadreniawú
k podkladom rozhodnutia.

Podl'a § 59 ods. 1 správneho poržadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšže konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.

Podra § 59 ods. 2 správneho poriadku ak SZ2 pre to dóvody, odvolací orgán rozhodnutže
zmení alebo zruší, žnak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Podra § 140b ods. 5 stavebného zákona prj riešení rozporov medzj dotknutýwú orgá'rítrú
vyplývajúcich zo závázných stanovísk sa postupitje podra § 136. Ak námžetky zžčastníkov konama
smerufi't protž obsahu závčizného stanoviska, stavebný úrad konarúe preruší a vyžiada si
od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný
xtrad sž vyžiada potvrderúe alebo zmenu závázného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným
orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplym't lehoty na rozhodnutie veci
stavebným úradom.

Podra § 140b ods. 6 stavebného zákona ak odvolanie proti rozhodnutiu podra tohto
zákona smer'iýe proti obsahu závázného stanoviska, odvolací orgán konanže preruší a vyžiada si
stanovisko k obsahu odvolarúa od dotknutého orgánu príshtšného na vydanie závázného
stanoviska. Odvolanie spolu so stanovžskom dotknutého orgánu k obsahu odvolanža predloží
stavebný úrad orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a vyžiada si od neho
potvrdenie alebo zmenu závázného stanoviska. Počas prerušerúa konania neplym't lehoty
na rozhodnutie o odvolaní.

Okresný úrad v súlade s S, 24 ods. 4 zákona o prokuratúre listom č. OU-BA-OVBP2-
2017/l 1878/KAZ-40 zo dňa Ol. 08. 2017 zaslal protest účastníkom konania s výzvou, aby sa
v určenej lehote vyjadrili kjeho obsahu s poučením, že inak sa na ich vyjadrenie nebude
prihliadat'. K obsahu vyššie uvedeného protestu krajskej prokurátorky sa vyjadrila Ing. Daša
Kubešová, bytom Nad Lúčkami 41, Bratislava, listom zo dňa 07. 08. 2017 a Ing. Martina
Kužmová, bytom Sv. Vincenta 4, Bratislava, listom zo dňa 18. 08. 2017.

Okresný úrad postúpil kompletný spisový materiál na Krajský súd v Bratislave na základe
jeho žiadosti o predloženie spisov listom zo dňa 07. 08. 2017. Dňa 1l. 12. 2017 bolo na okresný
úrad postúpené Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. ?S/l 17/2017-145 zo dňa 24. 1l. 2017,
ktorým bolo konanie o žalobe (žalobcovia - vlastnícj bytov a nebytových priestorov bytových
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domov Nad Lúčkamž č. 33-43 v Braúslave, Lackova 5 a 7 v Bratislave a Ing. Martiny Kužmovej,
Sv. Vincenta 4, Bratislava proti žalovanému okresnému úradu o preskúmanie zákonnosti jeho
rozhodnutia č. OU-BA-OVBP2-2017/11878-KAZ zo «Ma 06. 03. 2017) prerušené do skončenia
konania oproteste prokurátora proti rozhodnutiu okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-
2017/1 1878-KAZ zo dňa 06. 03. 2017.

Okresný úrad nevyhovel sám protestu krajskej prokurátorky, preto ho podra § 24 ods. 6
zákona o prokuratúre listom č. OU-BA-OVBP.2017/1 1878/K?AZ zo dňa 19. 12. 2017 predložil
spolu snapadnutým rozhodnutím, spisovým materiálom týkajúcim sa veci avyjadreniami
účastníkov konania kobsahu protestu krajskej prokurátorky na rozhodnutie nadriadenému
správnemu orgánu, ktorým je MDV SR.

Ako je už vyššie uvedené, MDV SR vintenciách právneho názoru vysloveiiého
v právoplatnom rozhodnutí ministra dopravy a výstavby SR č. 43/2018 zo dňa 04. 06. 2018
v konaní o proteste prokurátora podra § 24 zákona o prokuratúre oputovne preskúmalo protestom
napadnuté rozhodnutie okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-2017/11878-KAZ zo dňa
06. 03. 2017 spolu s kompletným spisovým materiálom týkajúcim sa veci.

Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že stavebný úrad vydal dňa 14. 10. 2014
územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. KV/SU/1218/2014/63 14/VK ,,Polyfunkčný bytový
dom na ul. Nad lúčkami" s členením stavby na príslušné stavebné objekty, na pozemkoch parc.
č. 1887, 1888, 1891/2, 1892, }674/70, }674/83 s prípojkami na elektrické vedenie na pozemkoch
parc. č. 1674/154 a 1674/157 a s chodníkom na pozemku parc. č. 2005/1 v k. ú. Karlova Ves,
projektant Ing. arch. Emanuel Murín. Stavba obsahuje 4 nadzemné a 3 podzemné podlažia, 28
bytov l-3 izbových, 49 parkovacích miest v podzemnej garáži (2. PP a 3. PP) a 6 parkovacích
miest na teréne. Celková zastavaná plocha stavby je 581 m2: póvodným navrhovaterom
bol Ing. Rudolf Burdy v zastúpení Ing. arch. Danicou Flimelovou.

Proti tomuto územnému rozhodnutiu podali vzákonom stanovenej lehote odvolania
účastníci konania Ing. Dáša Kubešová, RNDr. Miroslav Kubeš, Ladislav Sternmííller zastúpený
Ing. Martinou Kužmovou, Ing. arch. Anna Priečinská a Ing. Martina Kužmová.

Okresný úrad, ako príslušný odvolací orgán, rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-
2015/30415-KOL z 18. 05. 2015 podra § 59 ods. 2 správneho poriadku zmenil územné
rozhodnutie tak, že do závázných podmienok pre umiestnenie stavby a projekt stavby doplnil
dve d'alšie podmienky, odpojil od územného rozhodnutia neaktuálnu situáciu stavby overenú
stavebným úradom a k svojmu rozhodnutiu pripojil aktuálnu situáciu stavby zo spisového
materiálu (opatrenú odtlačkom pečiatky a podpisom zodpovedného projektanta stavby).
Zároveň okresný úrad skonštatoval, že rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2015/30415-KOL z 18.
05. 2015 spolu s pripojeným situačným výkresom je neoddeliternou súčast'ou územného
rozhodnutia č.j. KV/SU/1218/2014/6314/VK zo dňa 14. 10. 2014, ktorého ostatné časti
s výnimkou situačného výkresu ostávajú nezmenené a v platnosti. Územné rozhodnutie
o umiestnení predmetnej stavby vo vuzbe na rozhodnutie okresného úradu zo dňa 18. 05. 2015
nadobudlo právoplatnost' dňa 10. 06. 2015.

s

Na základe protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd 567/15/1100-24
zo dňa 07. 12.2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v konaní o proteste
prokurátora rozhodnutím č. 07507/2016/B625-SV/11901/GE zo dňa 19. 02. 2016 vspojení
s rozhodnutím ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 76/20 16 zo dňa 29. 06. 2016
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(d'alej len ,,rozhodnutie MDVRR SR") uvedenému protestu prokurátora vyhovelo a protestom
napadnuté rozhodnutie okresného úradu zo dňa 18. 05. 2015 zrušilo.

Okresný úrad v opakovanom odvolacom konaní preskúmal všetky podklady územného
konania (trvaji'tceho cca pat' rokov od podania návrhxt), komplexne vyhodnotil námietky
odvolatel'ov, doplnil odvolacie konanie v zmysle právneho názoru MDVRR SR vysloveného
v rozhodnutí č. 07507/2016/B625-SV/11901/GE zo dňa 19. 02. 2016 v spojení s rozhodnutím
ministra dopmvy, výstavby a regionálneho rozvo3:? SR č. 76/2016 zo dňa 29. 06. 2016 a odstránil
pochybenia anedostatky vytýkané vtýchto rozhodnutiach. Okresný úrad pri preskúmavaní
konštatoval, že nezistil zákonné dóvody na zamietnutie predloženého návrhu na vydanie územného
rozhodnutia. Okresný úrad novým rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2017/1 1878-KAZ zo dňa
06. 03. 2017 zmenil odvolaniami účastníkov konania napadnuté územné rozhodnutie
č. KV/SU/1218/2014/6314/VK zo dňa 14. 10. 2014 tak, ako je už vyššie uvedené. Okresný úrad
vo výroku rozhodnutia uviedol, že jeho rozhodnutie spolu s pripojeným aktuálnym situačným
výkresom je neoddeliternou súčast'ou rozhodnutia stavebného úradu č. KV/SU/ 121 8/20 14/63 14/ VK
zo dňa 14. 10. 2014 o umiestnení nawhovanej stavby, ktorého ostatné časti, s výnimkou situačného
výkresu, ostávajú nezmenené a v platnosti.

Okresný úrad do podkladov rozhodnutia doplnil závÝné stanoviská príslušných dotknutých
orgánov, ku ktorým smerovali námietky odvolatel'ov. Dotknuté orgány opakovane posúdili svoje
predchádzajúce stanoviská a potvrdili ich závLnost'. Na základe podmienok dotknutých orgánov,
ktoré požadovali, aby boli stojiská pre kontajnery aparkovacie miesta na teréne umiestnené
na pozemkoch vo vlastníctve navrhovatera, bola doplnená vpriebehu odvolacieho konania
prepracovaná koordinačná situácia.

MDV SR sa stotožnilo s názorom okresného úradu, že meritom územného konania je
hmotnoprávne umiestnenie navrhovanej stavby v území a jej napojenie na technické vybavenie
územia v súlade s osobitnými predpismi tak, aby sa zabezpečili záujmy spoločnosti v území
a starostlivost' o životné prostredie vo vázbe na právomoci a kompetencie príslušných dotknutých
orgánov, ktoré tieto záujmy reprezentujú aktorých stanoviská sú podkladom pre územné
rozhodnutie oumiestnení stavby. Zustanovenia § 37 ods. 4 stavebného zákona vyplývajú
podmienky, kedy stavebný úrad návrh zamietne. Ak však stavebný úrad po posúdení návrhu
podl'a ust. § 37 ods. l a 'z 3 stavebného zákona zistí, že predložený náwh alebo dokumentácia je
v súlade s podmienkami ust. § 37 ods. l stavebného zákona, je povinný vydat' príslušné územné
rozhodnutie. MDV SR zároveň konštatuje, že napriek určitým nepresnostiam v grafickej časti
projektovej dokumentácie, okresný úrad postupoval správne, ked' zmenil územné rozhodnutie
v časti jeho výroku.

Okresný úrad v odóvodnení protestom napadnutého rozhodnutia konštatoval, že v predloženej
projektovej dokumentácii z roku 2013 neboli zmenené základné údaje o stavbe, ku ktore3 si
stavebný úrad v územnom konaní zabezpečil potvrdenie závázného stanovisko hlavného mesta
SR Bratislavy k navrhovanej stavbe, a preto považuje postup podra ust. e) 140b ods. 6 stavebného
zákona za duplicitný.

V protestom napadnutom rozhodnutí okresný úrad doplnil údaje o stavebnotechnickom
riešení objektov SO 09 0plotenie a oporné múry a SO 10 Terénne a sadové úpravy, čím odstránil
pochybenia stavebného úradu.

na
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MDV SR konštatovalo, že okresný úrad sa riadne vysporiadal s námietkami odvolatel'ov
vo veci predloženého svetlotechnického posudku ajeho dodatku na okolité nehnuternosti
a možnosti zastavanosti pozemku parc. č. 1889, v k. ú. Karlova Ves.

Ako je už vyššie uvedené, MDV SR v intenciách právneho názom vysloveného v cit.
právoplatnom rozhodnutí ministra dopravy a výstavby SR č. 43/2018 zo dňa 04. 06. 2018 v konaní
o proteste prokurátora podra § 24 zákona o prokuratúre opátovne preskúmalo protestom napadnuté
rozhodnutie okresného úradu spolu so spisovým materiálom týkajúcim sa veci, porovnalo jeho
výrokovú aj dóvodovú čast' so všeobecne záváznými právnymi predpismi, najmá s príslušnými
ustanoveniami stavebného zákona, jeho vykonávacích vyhlášok, zákona o prokuratúre, ako aj
správneho poriadku, vyhodnotilo dóvody uvedené v proteste krajskej prokurátorky, v protestom
napadnutom rozhodnutí okresného úradu, ako aj dóvody uvedené vodvolaní (rozklade)
účastníčky konania. MDV SR po opátovnom prejednaní veci dospelo k záveru, že nie sú dóvody,
aby vyhovelo protestu krajskej prokurátorky č. Kd '144/l 7/ 1100-16 zo dňa 28. 07. 2017.

Nesprávny postup, ktorý nastal pri doručovaní rozhodnutia MDV SR č. 05133/201 8/SV/414
zo dňa 18. Ol. 2018 kraj skej prokurátorke, bude odstránený zákonným domčením tohto rozhodnutia.

K námietkam krajskej prokurátorky uvedeným v proteste MDV SR uvádza:

Kbodul:

Námietka krajskej prokurátorky k hmotno-priestorovému usporiadaniu stavby vychádzala
z údajov uvedených v liste mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. KV/UPI/2075/20 15/ l2073fDK
zo dňa 19. 08. 2015, v ktorom bol nesprávny výpocet zastavanej plochy, preto MDVRR SR
vrozhodnutí oproteste prokurátora č. 07507/2016/B625-SV/11901/GE zo dňa 19. 02. 2016
požadovalo, aby bol uvedený do súladu s textovou čast'ou platného územného plánu hlavného mesta
SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov Ol, 02, 03 a 05 v úplnom znení závuznej časti C na str.
24 prílohy č. 1, kde sú uvedené definície základných pojmov.

Pod pojmom zastavaná plocha je potrebné rozumiet', cit.: Zastavaná plocha stavby je
plocha ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu zvislých konštrukcií najrozsiahlejšej častj
stavby vnímaternej nad terénom do vodorovnej roviny. Zuvedenej definície vyplýva, že
ortogonálne priemety horizontálnych konštrukcií ako sú balkóny, markízy, rímsy apod. sa
do zastavanej plochy nezapočítavajú. Podra tejto definície sa do zastavanej plochy
nezapočítavajú ani ortogonálne priemety podzemných zvislých konštrukcií, ak nie sú vnímatel'né
nad terénom.

Vzmysle uvedeného je námietka krajskej prokurátorky požadujúca nové závázné
stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy neopodstatnená, nakol'ko základné údaje o stavbe
(plocha pozemku, zastavaná plocha pozemku, spevnené plochy, plocha zelene, podlažnost', počet
bytov, výška stavby, index podlažných plóch, index zastavaných plóch a koeficient zelene) ostali
nezmenené, zmenil sa iba počet parkovacích miest (z póvodných 46 na 55) v dósledku zmeny
výpočtu potreby statickej dopravy podra STN 73 6110/Zl Projektovanie miestnych komunikácií
Zmena 1, čo bolo odsúhlasené dotknutým orgánom Krajského riaditerstva Policajného zboru
Bratislava, Krajským dopravným inšpektorátom, apreto MDV SR sa stotožňuje s názorom
okresného úradu, ktorý považoval postup podra § 140b ods. 6 stavebného zákona za duplicitný.

Námietka, že umiestnenie stavby je odchylné oproti schválenej projektovej dokumentácii
revízia 2013, ateda výroková čast' územného rozhodnutia je zmutočná, je neopodstatnená,

m
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nakorko okresný úrad v odvolacom konaní póvodný situačný výkres odpojil od napadnutého
územného rozhodnutia a pripojil k nemu nový situačný výkres, ktorý sa stal jeho nedelitel'nou
súčast'ou. Vzmysle doručených pripomienok autor projektu stavby preriešil usporiadanie
kontajnerových stojísk, parkovacích miest, ako aj vjazdu avýjazdu z podzemných garáží.
V hmotovom usporiadaní stavby nedošlo k podstatnej zmene a pre nové podmienky v napojení
stavby postačovalo zapracovanie do nového situačného výkresu.

Zmenou hÍbky založenia stavby sa nemenia odstupové vzdialenosti a ani svetlotechnické
pomery stavby. MDV SR sa nestotožňuje s názoroi'n krajskej prokurátorky, že či sa v konkrétnom
prípade jedná o podstatnú zmenu, m«5že posúdit' len hlavné mesto SR Bratislava.

Námietka krajskej prokurátorky, že okresný úrad sa nevysporiadal s jej otázkou, či je
výpočet zastavanej plochy uvedený vliste mestskej časti Bratislava-Karlova
č. KV/UPI/2075/2015/12073/DK zo dňa 19. 08. 2015 v súlade s definíciou základných pojmov
územného plánu mesta Bratislavy MDV SR uvádza, že k obsahu cit. listu sa okresný úrad
nevyjadroval a ani nemal dóvod vyjadrovat', nakorko uvedený list nebol predmetom odvolacieho
konania (ani súčast'ou spisového materiálu odvolacieho konania), ale pr'ílohou protestu krajskej
prokurátorky, oktorom MDVRR SR rozhodlo vrozhodnutí oproteste prokurátora
č. 07507/2016/B625-SV/11901/GE zo dňa 19. 02. 2016. Krajská prokurátorka na základe
nesprávneho výpočtu zastavanej plochy opakovane konštatovala prekročenie indexu zastavaných
plóch a v ich dósledku aj odstupové vzdialenosti.

K námietke o chýbajúcej úrovni podlahy I. PP vo vzt'ah?i k úrovni prirahlého upraveného
terénu MDV SR uvádza, že úroveťí podlahy I. PP síce nebola uvedená v absolútnej výške ako bol
uvedený terén, ale bolo možné ju zistit' porovnaním absolútnych a relatívnych výšok stavby. Toto
pochybenie však nemá vplyv na zákonnost' rozhodnutia.

K bodu 2

Tak ako už bolo uvedené v predchádzajúcom bode, zmena v umiestnení vjazdu a výjazdu
zhromadnej garáže, premiestnenie kontajnerových stojísk avonkajších parkovacích miest
vychádzala známietok uplatnených vodvolacom konaní anemala vplyv na hmotové
usporiadanie stavby. Na základe tejto skutočnosti sa MDV SR stotožnilo s názorom okresného
úradu, že postačuje odpojenie póvodného situačného výkresu a nahradenie novým situačným
výkresom. Skutočnost', že okresný úrad nezrušil nulitné stanovisko mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves, referátu dopravy a cestného hospodárstva, zahrnuté v závuzných podmienkach
výrokove3 časti územného rozhodnutia č. KV/DCH/810/2012/ 1394/JT zo dňa 24. Ol. 2012, nemá
vplyv na zákonnost' vydaného rozhodnutia.

K bodu 3

MDV SR konštatuje, že požiadavka krajskej prokurátorky na nové závázné stanovisko
orgánu verejného zdravotníctva (požadované odvolatermi) opakovane vychádzala z nesprávnej
definície zastavanej plochy. V opakovanom odvolacom konaní okresný úrad požiadal Urad
verejného zdravotníctva SR o potvrdenie alebo zmenu závázného stanoviska knavrhovanej
stavbe, ktorú doplnil do podkladov rozhodnutia o vyjadrenie č. OLP/688/2017 zo dňa 25. Ol. 2017.
Z textu vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR je zrejmé, že sa tento dotknutý orgán
podrobne vyjadroval k upravenej projektovej dokumentácii stavby na základe svetlotechnického
posudku a jeho dodatku, ktorým sa posudzoval vplyv navrhovanej budovy na okolité stavby.
V tomto vyjadrení uviedol, že vzhradom na vzdialenost' školského dvora od navrhovanej stavby
polyfunkčného bytového domu sa svetlotechnický posudok nepožadoval.

ffi
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13. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na ulici Nad lúčkami č. 16,
č. 33-43, Lackova 3, 5, 7, vlastníci pozemku parc. č. 1881/2, k. ú. Karlova Ves

14. Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava (k č. Kd 144/17/1100-16
zo dňa 28. 07. 2017)

Na vedomie:

1. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3 - so'ž,iadost'ou o zverejnenie rozhodnutia MDV SR na úradnej tabuli Vášho
ůradu.

2. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
- so žiadost'ou o zverejnenie rozhodnutia MDV SR na úradnej tabuli Vášho úradu.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia MDV SR :
:ístská čast' amtisla'? - «? ?

: -6usnie územršo konsnia
.:: stavebného po?
ř4á*.-sv.-Fřantiška l

42 62 Bratislaw 4

Dátum vyvesenia
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky
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MDV SR v intenciách právneho názoru vysloveného v právoplatnom rozhodnutí ministra
dopravy a výstavby SR č. 43/2018 zo dňa 04. 06. 20?8 vec opátovne prejednalo, vysporiadalo sa
s vytknutými nedostatkami týkajúcimi sa najmá odóvodnenia zrušeného rozhodnutia MDV SR
č. 05133/201 8/SV/414 zo dňa 18. Ol. 2018 a dospelo k záveru, že nie je odóvodnené vyhoviet'
protestu krajskej prokurátorky č. Kd 144/17/1100-16 zo dňa 28. 07. 2017 a zrušit' protestom
napadnuté právoplatné rozhodnutie okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-2017/11878-KAZ
zo dňa 06. 03. 2017.

Poučenie:

Podra e) 24 ods. 11 zákona o prokuratúre sa móžu prokurátor aúčastníci konania proti
tomuto rozhodnutiu odvolat' (podat' rozklad) vlehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto
rozhodnutia. Odvolanie (rozklad) je potrebné podat' na Ministerstvo dopravy avýstavby SR,
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Odvolacím orgánom je minister dopravy a výstavby SR.
Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom podra Správneho súdneho poriadku až po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Tibor Németh
generálny riaditer sekcie výstavby

Doručí sa: rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní
na úradnej tabuli MDV SR, Námestie Slobody 6, P. 0. Eox 100, 810 05 Braíislava a zároveň
bude zverejnené na webovom sídle MDV SR v časti ,, Verejné vyhlášky?, ako aj iia cenírálnej
úradnej elektronickej tabuli iia sírátxke portálu www.slovetxsko.sk v časti ,, Úradná íabura?
Účastníkom konania:

1. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, íožu byt'
rozhodnutím priamo dotknuté.

2. Ing. Rudolf Burdy, Hrušovská 60, 821 07 Bratislava 214
3. Ing. arch. Danica Flimelová, Podzáhradná 15, 821 07 Bratislava 214
4. Hlavné mesto slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. Ing. Martina Kužmová, S. Vincenta 4, 821 03 Bratislava
6. Ladislav Sternmííller, Púpavová 36, 841 04 Bratislava
7. Ing. Dáša Bučková, Nad lúčkami 4], 841 05 Bratislava
8. Ing. arch. Anna Priečinská, Lackova 5, 841 05 Bratislava
9. Kamil Kaminský, Lackova 5, 841 05 Bratislava
10. Ing. Daša Kubešová, Nad lúčkami41, 841 05 Bratislava
11 . RNDr. Miroslav Kubeš, Banskobystrická 16, 81106 Bratislava
12. Ing. Viera Mihalková, Nad lúčkami 35, 841 05 Bratislava
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