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ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby, sekcia výstavby (d'alej len ,,MDV SR"), ako správny
orgán príslušný podra § 58 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov 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 poriadlai (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a vspojení s § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 575/2001 Z. z. oorganizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, na základe 1. samostatného
odvolania Miroslava Antola, bytom Devínska cesta 30A, Bratislava a 2. spoločného odvolania
Mgr. Zuzany Bollovej, Mgr. art. Martina Bolla a Doc. Ing. Gabriely Bollovej, všetci bytom
Devínska cesta 32, Bratislava, preskúmalo rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odboru
výstavby abytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2017/76181/KAZ zo dňa 06. 11. 2017
v odvolacom konaní a

rozhodlo talíto:

MDV SR podl'a § 59 ods. 3 správneho poriadku z r u š u j e rozhodnutie Okresného
úradu Bratislava, odboiu výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2017/76181/KAZ
zo dňa 06. 1l. 2017 a vec vracia tomuto správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

O d ó v o d n e n i e :

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky (d'alej len ,,okresný úrad"), ako
správny orgán príslušný podl'a F§ 123 stavebného zákona, vydal rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-
2017/76181/KAZ zo dňa 06. 1l. 2017, ktorým podra ust. § 39 a S, 39a stavebného zákona
v spojení s E3 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, umiestnil stavbu ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie': na pozemkoch KN C
parc. č. 1461/3, 1460, 1465/2, 1465/1, }444/5, 1444]?O, }444/2, }443, 1441/1, 1441/2, 1444/3,
1441/2, 1442, 1445/1, 1445/3 v katastrálnom území Karlova Ves pre navrhovatel'a INGSOL, s. r. o,
Vlárska 50/A, Bratislava (d'alej len ,,navrhovater").



Proti rozhodnutiu okresného úradu bolo na okresný úrad dňa 23. 1l. 2017 doručené
samostatné odvolanie 1. Miroslava Antola, bytom Devínska cesta 30A, Bratislava (d'alej len
,,odvolater 1.?), ktoíý namieta, že nakol'ko nebola splnená povinnost' zverejnenia začiatku
konania na elektronickej tabuli úradu, považuje postup okresného úradu za nezákonný, čím boli
pomšené jeho práva.

Dňa 06. 12. 2017 bolo na okresný úrad podané spoločné odvolanie 2. Mgr. Zuzany
Bollovej, Mgr. art. Martina Bolla a Doc. Ing. Gabriely Bollovej , všetci bytom Devínska cesta 32,
Bratislava (d'alej len ,,odvolatelia 2."), ktorí namietajú najmá:
1. počítanie lehót na podanie vyjadrení k oznámeniu o začatí konania o umiestnení predmetnej

stavby vo vzt'ahu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves, nakorko okresný úrad počítal lehoty podra dátumov vyvesenia
a zvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli okresného úradu. Namietajú, že uvedený
spí5sob je v rozpore so zásadou inforrnovanosti vyplývajúcou z § 3 ods. 6 správneho poriadku
sodkazom na právny názor vyplývajúci zrozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn.
5 Sžp 9/2012. Namietajú, že uvedené oznámenie bolo vyvesené iba na úradnej tabuli
okresného úradu, bez 5cho vyvesenia na webovej stránke okresného úradu, kde by mohlo byt'
širšie dostupné.

2. že okresný úrad vážne pochybil, ked' rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby nezverejnil
na svojom webovom sídle, hoci mu táto povinnost' vyplýva z ust, § 26 ods. 2 správneho
poriadlai s účinnost'ou od Ol. 1l. 2017 (odvolaním napadnuté rozhodnutie okresného úradu je
zo dňa 06. 1l. 2017). Opomenutím tejto povinnosti mohlo dójst' k porušeniu práv a právom
chránených záujmov účastníkov konania.

3. doručovanie verejnou vyhláškou, nakorko nebol splnený žiaden z dóvodov ust. § 36 ods. 4
stavebného zákona aani § 26 správneho poriadku. Učastníci konania boli vopred známi
na základe svojich majetkovo-právnych vzt'ahov. Ďalej konštatujú, že na stavebnom úrade sa
vedie konanie vo veci rekonštrukcie účelovej komunikácie, ktorá tvorí jediný prístup
k umiestňovanej stavbe, pričom okruh účastníkov je známy a ako sa ukázalo, takmer totožný.

4. po vecnej stránke plne zotrvávajú na svojich námietkach predložených v územnom konaní
dňa 17. 10. 2017, napriek tomu, že okresný úrad na viacerých miestach vo svojom rozhodnutí
uvádza, že otázky súvisiace s účelovou komunikáciou nesúvisia s konaním o umiestnení
stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie". Konštatujú, že verejná účelová komunikácia
z Devínskej cesty je jediným prístupom k bytovým rezidenciám, preto všetky otázky týkajúce
sa napojenia na pozemné komunikácie musia byt' v danom území dósledne vyriešené.
Namietajú, že rozhodnutie okresného úradu obsahuje skreslené informácie, napr. na str. 2
územného rozhodnutia je uvedené, že súbor bytových domov je dopravne napojený na verejnú
komunikáciu Devínska cesta cez účelovú verejnú komunikáciu, ktorej rekonštrukcia je
predmetom samostatného povorovacieho konania. Teda bez povolenia ,,Rekonštrukcie cesty"
nebude možný príship k umiestňovanej stavbe. Tým sa vytvára neúmerný tlak na konanie
o rekonštmkcii cesty v prípade, ak bude vydané právoplatné územné rozhodnutie a neskí"r aj
stavebné povolenie k bytovým rezidenciám. V dósledlai tohto tlaku sa cítia ohrození, že reálne
ínóžu príst' ojediný prístup kich domu. Na základe stanoviska Krajského riaditel'stva
Policajného zbom vBratislave, Krajského dopravného inšpektorátu zo dňa 18. 05. 2016,
pokladajú túto obavu za reálne potvrdenú podra požiadaviek uvedených na str. 6 rozhodnutia
okresného úradu, hoci ju namietali vo svojom vyjadrení zo dňa 17. 10. 2017. Podra názoru
odvolatel'ov rozhodnutie vychádzalo z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci, a preto
žiadajú zmšenie prvostupňového rozhodnutia odvolacím orgánom.

ffi
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Dňa 31. Ol. 2018 bolo na MDV SR domčené vyjadrenie Mgr. Zuzany Bollovej z nahliadnutia
do spisu okresného úradu zo dňa 30. Ol. 2018, v ktorom poukazuje na nasledujúce skutočnosti:
1 . v správnom spise podra jej názoru chýba dókaz o nepretržitom vyvesení Oznámenia o začatí

územného konania zo dňa 20. 09. 2017 na úradnej tabuli okresného úradu (listina č. 4
v spisovom materiáli), nakorko nie sú vyplnené potvrdenia vyvesenia a zvesenia verejnej
vyhlášky, a preto žiada odvolací orgán o overenie tejto skutočnosti;

2. v podanom spoločnom odvolaní odvolatelia 2. namietali, že odvolaním napadnuté rozhodnutie
okresného úradu nebolo zverejnené na webovom sídle okresného úradu, hoci mu táto
povinnost' yyplýva z ust. S, 26 ods. 2 správneho poriadku. Mgr. Bollová uvádza, že okresný
úrad v reakcii na tento dóvod odvolania uviedol, že svoju povinnost' neporušil, o čom je
v spisovom materiáli doklad evidovaný pod č. 14b, ktorý predstavuje printscreen formulám
nejakého programu bez bližšej špecifikácie a nemožno z neho zistit', ako sa údaje uvedené
v module premietli do reálneho oznámenia v ňom uvedených skutočností účastníkom konania
a tretím osobám, t. j. či vóbec a ak áno, kedy došlo k doručeniu rozhodnutia prostredníctvom
webového sídla okresného úradu. Z tohto dokladu nevyplýva, že predmetné rozhodnutie bolo
zverejnené nepretržite 15 dní tak, ako ustanovuje zákon. Mgr. Bollová priložila dva
printscreeny úradnej tabule oka'esného úradu z jeho webového sídla zo dňa 07. 12. 2017
a 31. Ol. 2018 a poukazuje na skutočnost', že na webovom sídle nie je žiaden dokument
datovaný dňom 08. 1l. 2018, čo je v priamom rozpore s tvrdením okresného úradu a tvrdí, že
toto pochybenie sp8sobuje nezákonnost' rozhodnutia.

Dňa 17. 10. 2017 bolo na okresný úrad doručené e-mailové podanie Marcela Slávika,
predsedu Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, Bratislava, označené v prvej časti
ako ,,odvolanie proti rozhoďnutiu okresného úradu" a v dmhej časti ako ,,vyjadrenie v oďvolacom
konaní podra § 56 a § 33 ods. 2 správneho poriadku". Pisater požaduje, aby sa vykonalo
doplňujúce dokazovanie podra S, 56 správneho poriadku spostupom podra F§ 140b ods. 6
v kombinácii s § 140c ods. 6 stavebného zákona a vyžiadalo sa príslušné stanovisko, či sa
predmetný súbor nemá posudzovat' podra zákona č. 24/2006 Z. z. oposudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zrnene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon č. 24/2006 Z.
z."), nakorko absentuje rozhodnutie zo zist'ovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.

Okresný úrad listom č. OU-BA-OVBP2-2017/76181/KAZ zo dňa 13. 12. 2017 v súlade
s ustanovením § 56 správneho poriadku upovedomil ostatných účastníkov konania o podaných
odvolaniach avyzval ich, aby sa v lehote do 5 dní odo dňa domčenia upovedomenia kich
obsahom. Uvedeným listom upovedomil ostatných účastníkov konania aj o e-mailovom podaní
Marcela Slávika, predsedu Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, Bratislava, ktorý
však v územnom konaní o umiestnení stavby nemal postavenie účastníka konania.

Kpodaným oavolaniam bolo na okresný úrad dňa 20. 12. 2017 doručené vyjadrenie
navrhovatera, ktorý namieta, že vecné dóvody v bode 4. spoločného odvolania odvolaterov 2.
smemjú k terajšej prístupovej komunikácii, na ktorú navrhovaná stavba komunikačne nadvázuje,
avšak je predmetom samostatného územného konania oumiestnení stavby ,,Rekonštmkcia
verejnej účelovej komunikácie" (so súhlasnými stanoviskami príslušných dotknutých orgánov).
Navrhovater poukazuje tiež na skutočnost', že terajší príjazd k rodinnému domu odvolaterov 2.
nespíňa podmienky cestného zákona, nie je nikde registrovaný a zasahuje do pozeínkov, ktoré sú
vo vlastnfctve spoločnosti LENSSON, s. r. o., Panská 18, Bratislava, od ktorej navrhovater získal
súhlas na rekonštrukciu komunikácie. Navrhovater sa vyjadril aj k podaniu Marcela Slávika,
predsedu Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, Bratislava, vtom zmysle, že
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navrhované stavba svojimi parametrami nedosahuje prahové hodnoty, pri ktorých sa zist'uje
alebo posudzuje jej vplyv na životné prostredie.

Nakol'ko okresný úrad nerozhodol oodvolaniach sám, listom č. OU-BA-OVBP2-
2018/13081/KAZ zo dňa 03. Ol . 2018 (doručeným na MDV SR dňa 05. Ol . 2018) podl'a Fg 57 ods.
2 správneho poriadku predložil odvolania a spisový materiál súvisiaci s napadnutým rozhodnutím
okresného úradu na MDV SR na rozhodnutie o odvolaniach.

Podra § 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia íít
tžzenmé plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny,
podkladom na vydanie územného rozhodnutia st2 spracované xžzemnoplánovacie podklady podl'a
§ 3 a ostatné existujúce podklady podra § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nesrvlmutnom
na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmá skutočnosti získané vlastným prieskumom
alebo zistené pri miestnom zist'ovaní.

Podra F§ 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi náwh
predovšetkým z hradiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia
v území a jeho «;h5sledkov,' preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podra odseku 1
a predchádzajúcimi rozhodnutiami o t'tzemí, post'tdi, či vyhovuje všeobecným teclmickým
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické,
protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a trechnických zariadení, dopravné
podmienky, podmieiiky ochrany prírody, starostlivosti o kulhírne pamiatky, ochrany
pornohospodárskeho pMneho fondu, lesného pódneho fondu a pod., pokiar posíienie nepatrí
iným orgánom.

a

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

Podl'a § 37 ods. 4 stavebného zákona ak stavebný úrad po posúdení návrhu podra odsekov
l až 3 zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi podra odseku 1,
s predchádzafi:tcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými požiadavkami alebo s
predpismi uvedenými v odseku 2, návrh zamietne.

Podra § 4 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie (d'alej len ,,vyhláška
o VTP na výstavbu") umiestnerúe stavby podra druhu a potreby musí umožnit' jej napojenie na
vedenia a zariadenia verejného dopravného a teclmického vybavenia ttzemia.

Podra § 7 ods. l vyhlášky o VTP na výstavbu stavba podra druhu a účelu musí mat'
kapacitne vyhovujúce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne na 't'tčelové komunikácie.

Podra § 7 ods. 2 vyhlášky o VTP na výstavbu pripojerúe stavby na pozemné komunikácie
musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spósobom pripojenia vyhovovat' požiadavkám bezpečného
užívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania na pril'ahlých pozemných
komunikáciách. Podra druhu a účelu stavby musí pripojenie spÍřtat' aj požiadavky na dopravnú
obsluhu, parkovanie a prísttq» a použitie požiarnej techniky.

Podra ust. 3 ods. l správneho poriadku správne orgán,v postttpttjú v konaní v súlade
so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chránit' záujmy štátu a spoločnosti, práva
a záujmyfyzických os6b a právnických os6b a d6sledne vyžadovat' plnenie ich povinností.
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Podra ust. 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány st:t poviíiné svedomite a zodpovedne
sa zaoberat' každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybavit' ju včas a bez zbytočných
priet'ahov a použit' najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ák to
povaha veci pripttšt'a, má sa správny orgán vždy pokítsit' o jej zínierne vybavenie. Správne orgány
dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zat'ažovania účastníkov
konania a iných os6b.

Podra ust. 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzat'
zo sporalilivo zisteného stavu vecL Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo
zhodných alebo podobných prípadoch nesznikali neodč»vodnené rozdiely.

Podra § 26 ods. 1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán
v prípade, ked' účastníci konania alebo ich pobyt nie s'ů mu známi, alebo pokiar to ustanovvtje
osobitný zákon.

Podra § 26 ods. 2 správneho poriadku doízčenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa
písomnost' vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deřt tejto lehoty je
dňom doručenia. Správny orgán zverefi'iuje písomnost'súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené a ak je to vhodné aj in)'ím spósobom v mieste obvyklým, najm«i v miestnej tlači, rozhlase
alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Podra § 32 ods.- l správneho poriadku správny orgán je povinný zistit' yesne a úplne
skutočný stav veci a za tým účelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je
viazaný len náwhmi účastníkov konania.

Podrá § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie-sú najmči podania, návrhy
a vyjadrenia účastníkov konania, d6kazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe
alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spósob zist'ovania podkladov
pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Podra ust. § 59 ods. l správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodrxutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistevxé vady odstráni.

Podra ust. § 59 ods. 2 správneho poriadku ak sú pre to d«5vody, odvolací orgán rozhodnutie
zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Podra ust. § 59 ods. 3 odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu,
lctoyý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiar je to vhodnejšie najmá z dí5vodov
íýchlosti alebo hospodárnosti; sprámy orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.

MDV SR vsúlade sust. e) 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmalo odvolaniami
napadnuté rozhodnutie okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-201 7/761 81fKAZ zo dňa 06. 1l. 2017
spo}u so spisovým materiálom týkajúcim sa veci v celom rozsahu, porovnalo jeho výrokovú aj
dóvodovú čast' so všeobecne záváznými právnyrni predpismi, najmá s príslušnými ustanoveniami
stavebného zákona a správneho poriadku, vyhodnotilo dóvody uvedené v napadnutom rozhodnutí
okresného úradu, ako aj dóvody uvedené v podaných odvolaniach a dospelo k záveru, že napadnuté
rozhodnutie okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-20 1 7/76 181 /KAZ zo dňa 06. 11. 2017 je potrebné
zmšit' a vec vrátit' okresnému úradu na nové prejednanie a rozhodnutie.

MDV SR po preskúmaní námietok uvedených v odvolaniach apredloženého spisového
materiálu okresného úradu a stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na ktorý
podal navrhovater dňa 15. 03. 2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia, zistilo, že:
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okresný úrad si v súlade s ust. § 123 stavebného zákona vyhradil právomoc stavebného úradu
vo veci územného konania o umiestnení vyššie uvedenej stavby. Ola'esný úrad overil súlad
navrhovanej stavby splatným územným plánom hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy schváleným dňa 31. 5. 2007 uznesením Mestského zastupiterstva hlavného mesta
SR Bratislavy č. 1 23/2007 a vyhlásením jeho záváznej časti Všeobecne závázným nariadením
hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.
okresný úrad listom č. OU-BA-OVBP2-20147/76181/KAZ zo dňa 20. 09. 2017 oznámil
začatie územného konania na stavbu ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie': na pozemkoch
KN C parc. č. 1461/3, 1460, 1465/2, 1465/1, 1444/5, }444/?0, 1444/2, }443, 1441/1,
1441/2, }444/3, 1441/2, 1442, 1445/1, }445/3 v katastrálnom území Karlova Ves vere3í?ou
vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli okresného úradu. Podra dátumu vyznačeného
na odtlačku úradnej pečiatky bola uvedená písomnost' (v spisovom materiálu okresného
'i'tradu je uvedená písomnost' označená ako 4a, a rúe 4, ako namieta účastníčka konania
Mgr. Zuzana Bollová - pozn. MDV SR) vyvesená na úradnej tabuli okresného úradu dňa
21. 09. 2017. V súlade s § 26 správneho poriadku posledným 15-tym, dňom, dokedy mala
byt' písomnost' vyvesená, bol deň 06. 10. 201 7; nasledujúcim dňom (t. j. 07. 10. 2017) začala
plynút' určená 7 - dňová (7 pracovných dní) lehota na uplatnenie námietok a pripomienok;
lehota márne uplynula dňa 17. 10. 2017. Podra dátumu vyznačeného na odtlačku úradnej
pečiatky bola písomnost' zvesená z úradnej tabule okresného úradu dňa 10. 10. 2017.
dňa 18. 10. 2017 boli na okresný úrad doručené námietky prihlásených účastníkov územného
konania Miroslava Antola, Michala Kvasnicu a Miroslava Blažeka, všetci bytom Devínska
cesta 30A, Bratislava a dňa 19. 10. 2017, listom osobne doručeným na okresný úrad, podali
námietky odvolatelia 2. Ich námietky však nesmerovali k navrhovanej stavbe ,,Slnečné údolíe
- Bytové rezidencie': ale smerovali knávrhu stavby existujúcej prístupovej komunikácie
,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie': ktorá je predmetom samostatného územného
konania. Tak, ako boli účastníci konania v oznámení o začatí konania upozornení, podra ust. § 36
ods. 2 stavebného zákona, okresný úrad na námietky podané po určenej lehote neprihliadol.
dňa 19. 10. 2017 boli na okresný úrad doničené námietky mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves, ako účastníka územného konania podra § 34 ods. 1 stavebného zákona, ktoré sa týkali
problematiky napojenia navrhovanej stavby na dopravné vybavenie územia (samostatnej
stavby prístupovej účelovej komunikácie). Ako je zrejmé zodóvodnenia napadnutého
rozhodnutia okresného úradu, okresný úrad v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona už
na pripomienky a námietky mestskej časti Bratislava -Karlova Ves, ako účastníka územného
konania, neprihliadol.
dňa 19. 10. 2017 bolo na okresný úrad doručené závázné stanovisko mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves, ako dotknutého orgánu v súlade s ust. § 140a ods. l písm. b) stavebného zákona
v nadváznosti na ust. § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, pričom jeho obsah je identický s námietkami mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves, ako účastníka územného konania. Okresný úrad v odóvodnení napadnutého rozhodnutia
uviedol, že rekonštrukcia vere3ne5 prístupovej komunikácie na požadované parametre je
predmetom samostatného konania na stavebnom úrade mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
kde účastníci konania majú možnost' domáhat' sa ochrany svojich práv v uvedenom konaní.
Okresný úrad vtejto súvislosti skonštatoval, že hlavné mesto SR Bratislava vo svojom
záváznom stanovisku podmienilo svoj súhlas s realizáciou akolaudáciou stavby verejnej
účelovej komunikácie v šírke 5,5 m sjednostranným chodníkom všírke 2 m aže táto
podmienka bola zapracovaná do výrokovej časti napadnutého rozhodnutia okresného úradu
ajej dodržanie sa bude skúmat' vkolaudačnom konaní. Okresný úrad sa vodí5vodnení
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napadnutého rozhodnutia obsahom závázného stanoviska mestskej časti Bratislava -Karlova
Ves, ako dotknutého orgánu, bližšie nezaoberal.
stavebný objekt ,,so 08 Prístupová komunikácia a spevnené plochy? (súčast' umiestňovanej
stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie?) komunikačne nadvázuje na stavbu
,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie': ktorá bola vyčlenená na samostatné územné
konanie na umiestnenie stavby vzhradom na komplikované terénne podmienky vúzemí
anedoriešené majetkovo-právne vzťahy. Okresný úrad však nezistil, že na stavbu
,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie" nie je vydané právoplatné úzeínné
rozhodnutie oumiestnení stavby avodóvodnení napadnutého rozhodnutia opakovane
poukazoval na skutočnost', že stavba ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie" je
predmetom samostatného úzeínného konania, a preto sa námietkami odvolaterov smerujúcimi
k tejto stavbe nezaoberal.
okresný úrad konštatoval v odóvodnení napadnutého rozhodnutia súlad navrhovanej stavby
s platným územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov,
posúdil návrh z hradiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaných v danom
území, zosúladil súhlasné stanoviská relevantných dotknutých orgánov anásledne vydal
územné rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-201 7/76? 81/KAZ zo dňa 06. 1l . 2017 o umiestnení

stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie': v ktorom určil stavebný pozemok a podmienky
na umiestnenie stavby, ako aj požiadavky na obsah projektovej dokumentácie, avšak vóbec
nevenoval pozornost' dopravnému napojeniu na verejnú komunikácíu Devínska cesta cez
stavbu ,,Rekonštrukcia vere3ne5 účelovej koi'nunikácie': ktorá bola predmetom samostatného
územného konania o umiestnení tejto stavby vedenom na stavebnom úrade mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves. Okresný úrad nezistil, že táto konkrétna stavba nebola umiestnená
právoplatným územným rozhodnutím o umiestnení stavby.
Napadnuté rozhodnutie okresného úradu oumiestnení stavby bytových rezidencií bolo
doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli okresného
úradu v čase od 07. 1l. 2017 do 23. 1l. 2017 (doklad zo spisového materiálu č. 14a opatrený
dátumovými pečiatkami okresného úradu o fyzickom vyvesení a zvesení). Zároveň bolo
rozhodnutie okresného úradu zverejnené na webovom sídle ola'esného úradu včase
08. 1l. 2017 do 24. 1l . 2017 (doklad zo spisového materiál?i č. 14b).

K námietkam odvolaterov MDV SR uvádza:

lehoty doničovania písomností sa počítajú výlučne podra údajov ovyvesení azvesení
verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Zverejnenie
verejnej vyhlášky (teda nie vyvesenie) na úradnej tabuli iného úradu (napr. obce) alebo
na webovom sídle okresného úradu, prípadne prostredníctvom miestnej tlače, rozhlasu a pod.
slúži na zrozumiterné avčasné inforínovanie verejnosti v súlade § 3 ods. 6 správneho
poriadku.
MDV SR preverilo, že rozhodnutie okresného úradu oumiestnení stavby doručované
verejnou vyhláškou bolo zverejnené na webovom sídle okresného úradu včase
od 08. 1l. 2017 do 24. 1l. 2017 (doklad zo spisového materiálu č. 14b). Priložené
printscreeny zo dňa 07. 12. 2017 a 31. Ol. 2018 z webového sídla úradnej tabule okresného
úradu sú dokladom o aktuálne vyvesených verejných vyhláškach, preto v nich nemohla byt'
verejná vyhláška, ktorá bola zverejnená na webovom sídle úradu v čase od 08. 11. 2017
do 24. 1l. 2017.

správny orgán vytnedzuje okruh účastníkov konania pre každú stavbu, resp. konanie
samostatne vsúlade spríslušnými ustanoveniami stavebného zákona, príp. správneho
poriadku.
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námietky apripomienky odvolaterov 2. smerujú ksamostatnej stavbe ,,Rekonštrukcia
vere5nej účelovej komunikácie': ktorá nie je predmetom konania oumiestnení stavby
,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie" (stavebný objekt ,,so os Prístupová komunikácia
a spevnené plochy" bude komunikačne napojený na stavbu ,,Rekonštmkcia verejnej účelovej
komunikácie"), avšak územné konanie o umiestnení stavby ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej
komunikácie" nebolo ukončené právoplatným územným rozhodnutím o jej umiestnení.
v súhrnnej správe projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie sú v bode 1.2 uvedené
technické údaje pre obe etapy stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie? - celková
podlahová plocha 3949 m", počet stojísk v podzemných hromadných garážach 51 a na teréne
34, ktoré nedosahujú prahové hodnoty podra prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. - bod 9.
Infraštíuktúra, položka 16 písm. a)-10 000 m2 podlahovej plochy v zastavanom území alebo
položka 16 písm. b) 100 - 500 stojísk. Predmetná stavba nie je navrhovanou činnost'ou
podliehajúcou povinnému hodnoteniu alebo zist'ovaciemu konaniu podra zákona č. 24/2006
Z. z., preto v konkrétnom prípade nevzniká povinnost' zabezpečit' stanovisko príslušného
dotknutého orgánu.
v prípade podania Marcela Slávika, predsedu Združenia domových samospráv, Námestie
SNP 13, Bratislava, je potrebné uviest', že mu postavenie účastníka predmetného územného
konania o umiestnení stavby nevyplýva z ust. Fg 34 ods. 2 stavebného zákona, ani z ust. e) 34
ods. l stavebného zákona, nakol'ko mu toto postavenie nevyplýva ani zo zákona
č. 24/2006 Z. z.

V zmysle vyššie uvedených skutočností je možno konštatovat', že postup okresného úradu,
ktorý predchádzal vydaniu napadnutého rozhodnutia oumiestnení stávby, vychádzal
znedostatočne zisteného skutkového stavu, najmu votázke širších vzt'ahov dopravného
napojenia navrhovanej stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie" na stavbu ,,Rekonštmkcia
verejnej účelovej komunikácie" spokračovaním na verejnú komunikáciu Devínska cesta.
Okresný úrad vkonaní nepreukázal súlad umiestňovanej stavby so všeobecnotechnickými
požiadavkami na výstavbu z hradiska pripojenia stavby na pozemné komunikácie.

Okresný úrad je povinný sa pri novom prejednávaní vecou opátovne zaoberat' a vydat'
rozhodnutie v súlade so zákonom.

Vzhradom na vyššie uvedené skutočnosti MDV SR rozhodlo tak, ako znie výrok tohto
rozhodnutia.

Pouěenie:

Podl'a § 59 ods. 4 správneho poriadku proti toi'nuto rozhodnutiu ríemožno podat' odvolanie
(rqzklad). Toto rozhodnutie možno preskúmat' súdom podra Správneho súdneho poriadku.

Ing, Tibor Németh
generálny riaditer sekcie výstavby

í
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Doručí sa: rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou vyvesetím po dobu 15 dní
na úradnej tabuli MDV SR, Námestie Slobody 6, P. 0. Box 100, 810 05 Eratislava a zároveň
bude zverejnené na webovom sídle MDV SR v časti yy Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej
úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slove;sko.sk v časti ,, Úradná tabura?

Účastníkom konania:

1. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb podra výpisov z katastra nehnuterností podra listu
vlastníctva č. 2278, 5495, 5481, 5480, 6446, 2573, 4616, 4406, 4440

2. Neznámym vlastníkom pozemku parc. č. KN C 1444/1, k. ú. Karlova Ves
3. INGSOL, s. r. o., Vlárska 50/A, 83101 Bratislava
4. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. s. Františka 8, 842 62 Bratislava
6. LENSSON, s. r. o, Panenská 18, 811 03 Bratislava
7. Krista Tesarčíková, Borodáčova 15, 821 03 Bratislava
8. JUDr. Marián Mišík, Zochova 18, 811 03 Bratislava
9. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
10. Svetlana Hofstádter, Špitálska 16, 81108 Bratislava
11 . Miroslav Antol, Devínska cesta 30A, 841 04 Bratislava,
12. Mighal Kvasnica, Devínska cesta 30A, 841 04 Bratislava,
13. Miroslav Blažek, Devínska cesta 30A, 841 04 Bratislava,
14. Mgr. art. Martin Bollo Hálova 14, 851 0l Bratislava
15. Doc. Ing. Gabriela Bollová, Devínska cesta 32, 841?04 Bratislava
16. Mgr. Zuzana Bollová, Riznerova 2, 81101 Bratislava

Na vedomie:

1. Okresný úrad Bratislava, OVBP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 so žiadost'ou
ozverejnenie rozhodnutia MDV SR na úradnej tabuli Vášho úradu (spolu svrátením
spisového materiálu okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-2017/076181 a č. 2018/013081
a stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. l 55/20 17).

2. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
so'ziadost'ou o zverejnenie rozhodtxutia MDVSR na úradnej tabuli Vášho úradu.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia MDV SR :

íísiská časť arBtislayB .Kaůata ?t)dd«?nie úZOmn#O kDf'fflnŘ
%'J -».>tavebného ponadkai'a

Dátum vyvesenia ŘÁ. 9 i
í,sv,,?ran?"-l

PoiJdpaisaaaodtla!í"'l!

Dátum zvesenia

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky
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íq MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLO'!!ENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA vÝsrsvny

810 05 BRATI8LAVA 15, Námestie sloboďy 6, P. 0. Box 100

Bratislava03. 04. 2018
číslo : 07546120l81SMl803'i
Stupeň «Bvemostž: Vere3nó

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopíavy a výstavby, sekcia výstavby («hSe5 len ,,MDV SR"), ako správny
orgán príslušný pThTa § 58 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších pr4isov v spojerú 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 mení neskorších predpisov
a vspojení s § 8 oďs. 1 pfsm. j) zák«:»na č. 575/200? Z, z. oorganizácii činnosti vlády
a org?cňi ústreóej štátnej správy v znení neskorších predpisov, na zMdade 1. samostatného
odvolania M#oslava Antobs, byhm Devínska cesta 30A, Bratislava a 2. spoločného odvolania
Mgr. Zuzany Bollovej, Mgr. mt. Martina Boua a Doc. Ing. Gabriely Bollovej, všetci bytom
Devínska cesta 32, Bratislava, preskíunalo rozhodnutie Okresného úradu BraíisŘava, odboru
výstavby abytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2017/76181/KAZ zo ňa 06. lí. 2017
v odvolacom konaní a

rozhodlo tmo:

MDV SR podl'a !g 59 ods. 3 správneho poriadku z r u š u j e rozhodnutie Okresnóho
úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2017/76181/KAZ
zo dňa 06. 11. 20 ?7 a vec vrgia tomuto správnemu orgánu na riové prejednanie a rozhodnutie.
Odóvodnenie:

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len ,,okresný úrad"), ako
správny orgán prís?ušný poďl'a § 123 stavebného zákona, vydal rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-
2017/76181/KAZ m &a O.6. 1I, 2017, ktorým podr'a ust. § 39 a § 39a stavebného zákonav spojení s § 4 vyhlášky MžP SR č. 453/2000 Z. -z., ktorou sa vykonávaj'ú niektoré ustanovenia
stavetmého zákona, umiestniJ stavbu ,,Slnečné údoíie - Bytovó rezidencie?, na pozemkoch KN C
parc. č. 146í/3, 1460, 1465/2, 1465/1, 144415, 1444/10, 1444/2, 1443, í441/1, 1441/2, 1444/3,
144l12, 1442, 1445/1, 1445/3 v katasb:kiom území Kar}ova Ves pre navrhovatel'a TNGSOL, s. r. o,
Vlárska 50/A, Bratislava (ďalej len Nnavrhovatel"').



Proti rozhoóutiu okresného úradu bolo na okresný úra«l dňa 23. I1. 2017 doručené
samostatné odvolanie 1. Miroslava Antola, bytom Devínska cesta 30A, Bratislava (ďalej len
,,odvolatel' l"), ktorý namieta, že nakol!co nebola splnená povinnosť zvere3nerbia začiatku
konania na elektronickej tabuli úradu, považu3e postup okresriého úradu m nezákonný, čím boli
porušené jeho prám.

Dňa 06. 12. 2017 bolo na okresný úrad podané spoločné odvolanie 2. Mgr. Zuzany.
Bollovej, Mgr- art. Martina Bolla a Doc. Ing. Gabriely Bollovej , všetci bytom Devínska cesta 32,
Bratislava (d'alej len ,,odvolatelia 2,"), ktorí namietajú najrrá:
1. počítanže leh8t na podanie vyiadrení k ozxámeniu o mčatí konania o umiestnenf predmdnej

stavby vo vzt'ahu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na (uahe3 tabuli mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves, nakol'ko okresný (uad po?5ítal ňehoty podra dátumov vyvesenia
azvesenia verejnej vyhlášky na úridnej tabuli okresnóho úradu, Narnietajú, že uvedený
spósob je v rozpore so zásadou inforrnovanosti vyplývajúcou z § 3 ods, 6 správneho poriadku
sodkazom na právny názor vyplývajúci zrozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. m.
5 Sžp 9/2012. Naínietajú, že uvedenó oznárnenie bolo vyvesené iba na úradnej tabuli
okresného úradu, bez jeho vyvesenia na webove3 stránke okresného úradu, kde by mohlo byt'
širšie dostupné.

2? že okresný ? vážne pochybil, keď rozhodriutie o umiestnení pre«3me'mej stavby nezverejnil
na svo3om webovom sídle, hoci mu táto povinnosť vyp}ýva z ust. § 26 ods, 2 správneho
poriadku s účinnost'ou «xl Ol. I1. 2017 (odvolaním napadnuté rozhodníJe okresného úradu je
zo dňa 06. 1l. 2017). Opomenutím te3to povinnosti mohlo dójst' k porušeniu práv a právom
chránených záujmov účastnflcov konania.

3. doručovanie verejnou vyhláškou, nakol'ko nebol sp]Inený žiaden z důvodov ugt. eý 36 ods. 4
stavebného zákom aani § 26 správneho poriadku. Ú?ci konanm boli vopred známi

vzíahov. Ďalej konštatujú, 'že na stavebnom úrade sana základe gvo3ich
vedie konmnie vo veci rekonštrukcie účelovej komunikácíe, ktorá tvorí jediný prístup
k umiestňovanej stavbe, pričorn okruh účastníkov je známy a ako sa ukázalo, takmer totožný.

4. po vecnej stránke plne zdrváva3ú na svojich námietkach predložených v úze?om konaní
dňa 17. 10. 2017, napriek tomu, b okresný úrad na viacerých miestach vo svojom rozhodnutí
uvJklza, že otázky súvisiace s úč:elovou komunikáciou nesúvisia s konaním o umestnení
stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie?. Konštatujú, že vere3ná účelová komunikácia
z Devínskej cesty je jedin% pdstupom k bytov3mx rezidenciám, preto všetky otázky týbjúce
sa napojenia na pozermé komunikácie musia byť v danom území dóslebe vyriešené.
Nuníetajú, že mzhodnutie okresného úradu obsahuje skres}ené ďorrnácie, napr, na str. 2
úzsnného mzhoďnutia je uveídené, b súbor bytových domov je dopravne nap«»jený na vere3nú
komunikáciu Devínska cesta cez účelovú verejnú komunikáciu, ktorej rekonštrukcia je
predmetom smnostatného povol'ovacieho konania. Tia bez povoleriia ,,Rekonštukc'ie cesty"
nebude mohý prístup k umiestňovanej stavbe. ? sa vytvára neúmerný tlak na konanie
o rekonštrukcii cesty v prípade, ak bude vydané právoplatné územné roůohutie a neskůr aj
stavebné povolenie k bytovým rezidenciárn. V dósledku tohto tlaku sa cítia ohrozem[, í reJne
můžu príst' ojediný prístup kich domu. Na základe s?ov'iska Krajského riaael'stva
Policajného zbom vBratislave, Krajského dopravného inšpektorátu zo dňa 18. 05. 2016,
pokladajú túto obavu za reálne potvrdenú podra poEabviek uvedených na str. 6 rozhodnutia
okresného úradu, hoci ju natnietali vo svo3om vyjadrení zo dňa 17. 10. 2017. Podl'a názoru
odvolaterov rozhodnutie vychá«3zalo z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci, a preto
žiadajú zrušenie prvoshxpťxového rozhodnutia odvolacím orgánom,

Q
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Dňa 31. Ol. 2018 bolo na MDV SR domčené vyja&enie Mgr. Zuzany Bollovej z nahJíaóutia
do spisu okresného úradu zo &a 30. Ol. 2018, v ktorom poukam3e na nasledujúce skutočnosti :
1. v správnom spise podra jej názoru chýba dókaz o nepretrffitom vyvesen'i Oznánaenia o začatí

úzernného konania zo dňa 20. 09, 20í7 na úrašej tabuli okresného úradu (listina č. 4
v spisovom materiáli), nakol'ko nie sú vyplnené potvrdenia vyvesenia azvesenia verejnej
vyhlášky, a preto žiada odvolací orgán o ovemúe, tejto skutočnosti;

2. v podanom spoločnom odvolaní odvolatelia 2. ?etali, že odvolanírrí napadnuté rozhodnutie
okresného úradu nebolo zverejnenó na vtebovom sídle okresného úradu, hoci mu táto
povinnosť vypýa z ust. {§ 26 ods. 2 sprámeho poriaáu. Mgr. Bollová uvádza, že okresný
úrad v reakcii na tento d8vod odvolania uvíedol, že svo3u povinnogť neporušií, o čom je
v spisovorn matenáli doklad evidovaný pod č. 14b, ktorý predstavuje prirůscreen formuláru
nejakého prograrnu bez bliHej špecifikácie a nernoho z neho zistiť, ako sa údaje uvedené
v module premietli do reálneho oznámenia v ňom uvedených skutočnostf účastníkom konania
a tretítn osobárrí, t. j. či vóbee a ak áno, kedy došlo k ďomčeniu rozhodnutia proshoednictvom
webového sídla okresného úradu. Z tohto dokladu nevyplýva, že prebe'mé rozhodnutie bolo
zverejnené nepretr"ite 15 dní tak, ako ustanovuje zákon. My. Bouová priložila dva
printsereeny (uaabej tabule okresného úradu zjeho v=íebov&o sídla zo &a 07. 12. 2017
a 31. Ol. 2018 a poukazuje na skuto;č,nosť, že na webovom sídle nie je žiaden dokiunent
datovaný dňom 08. 11. 2018, čo je v priannom mzpore s tvrdením okremého úradu a tvtdí, že
toto pochybenie sp5sobuje nezákonnost' mzhodnutia.

Db 17. ?0. 2017 bolo na okresný úrad doručené e-mauové podanie Marcela Slávika,
predsed'u ?niíi domových samospráv, Námestie SNP 13, Bratilava, označené v prvej časti
ako ,odvolanie pmti rozhodnutiu okresného úradu" a v ?ej časti ako ,,vy3adrenie v oavo}acom
konaxd podl'a 6156 a § 33 ods. 2 sprámeho poria?", Pisír požaduje, aby sa vykonalo
dopMujúce doknzováe podra § 56 správneho poriadku s postupom podra § 140b ods. 6
vkombinácii s § 140c ods. 6 stavebného zákona a vyžiadalo sa príslušné stanovisko, či sa
preJmetný súbor nemá posudmmť podra zákona č. 24/2006 Z. z. oposu«hovd vplyvov
na životné pros'kedie a o mene a doplnení niekíorých zákonov (ďWej len ,,zákon č. 2412006 Z.
z.?), nakol'ko absentuje rozhodnutie zo zÁsťovacňeho konania o posudzovaní vphpov na životné
proshdie.

Okresný úrad listom č. OU-BA-OVBP2-2017/76181/KAZ zo ? 13. 12. 2017 v súlade
s ustanovenhn § 56 správneho poriadku upovedomil ostatných účastnííov konania o podaných
odvolaniach avyzval ich, aby sa v lehote do 5 dní odo dňa doručenia upovedonxenia kich
obsahom. Uvedeným listom upovedomil ostatných účastnflcov konania aj o e-ímailovom po«ianí
Marcela Slávma, predseďu Zď?nia domových sarnospráv, Námestie SNP 13, Bratislava, ktorý
však v ?mnom konaní o umiestnení stavby nemal postavenie úč,astníka konania.

Kpodan% odvolaniam bolo na okresný úrad aa 20. 12. 2017 domčené vyiadrenie
navrhovatel'4 Jctorý narnieta, b vecné d8vody v bode 4. spoločného odvolania odvolaterov 2.
smerujú k tera3šej prístupovej kornunikácii, na Jctorú navrhovaná stavba komunikačne nadv!izuje,
avšak je preďmetom samostatného územného konania oumiestríení stavby ,,Rekonštrukcia
vere3ne3 účeJovej komunikácie" (so súhlasnými stanoviskarni prísluí'ných dotknutých orgánov),
Navrhovater poukazuje tiež na skutočnost', b terajší príjazd k rodinnému domu odvolaterov 2.nespíňa podmienky cestného zákona, nie 3e nikde registrovaný a zasahuje do pozemkov, íctoré sú
vo vlastníctve spoločnosti LBNSSON, s. r. o., Panská 18, Bratislava, od ktorej navrhovater získal
súhlas na rekonštrukciu komunikácie. Navrhomter sa vyjadril aj k podaniu Marcela Slávika,
predseďu Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, Bratislava, vtom zmysle, že
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navrhované stavba svojimi patunelxuni neďosahuje prahové hodno'ff., pri ktorýeh sa zisťuje
alebo posudmje 3ej vplyv na životné prosbeáe.

Nakoito okresný úrad nerozhodo? oodvolariiach sárn, listom č. OU-BA-OVBP2-
2018/13081/KAZ zo dňa 03. Ol. 2018 (doručen% na MDV SR dňa 05. Ol. 2018) podra § 57 ods.
2 správneho poriaáu predložil odvolania a spisový mteriál súvisiaci s napabutým rozhodntán
okresného úradu na MDV SR na mzhodnutie o odvolaniach.

Podra § 37 ods. l stavebného zákona podMadom pre vydmie mem'riého ro:zhodnutia sů
ůzemné plány obcf a zón. Ak pre ůzemže nebol spracmam;i ůzemrrý plčm obce alebo zóny,
podkladom na vydanie ůzemiho rozhodrnitia á spracované ůzewoplárxovacie piHady podra
§ 3 a ostatné existufitce podklady podra § 7a; inak stavebriý kad obslará v rozsahu nevyhnutt»om
na vydame ůzemného rozhoďnutia ? podklady, ri4ma skutočnosti získarxé vlmhr% prieskumom
alebo zistené prj miestnom úsťovard.

Podra § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný ůrad v hemnom )corianí posMi rxávrh
predovšetkým z hradiska stmostltvostž o žtvotrié prostredie a potrieb požadovwéh«» opatrenia
v 'ůzemí a jeho &5sledkov; preskůr»xa riávrh a jeh«» m21ad s podkladmj podra odseku 1
a predchá?Jůcimi rozhodrm&zmi 0 ůem'í, posMi, či vyhovuje všeobecným technickým
piiadmkám na výstmbu a všeobecm technickým po&imkám na stmby dtvané osobamž
s obmedzenou schopnosťou pohybu, pr'!padne predpisom, ktoré ustmovuiú hygimickJ,
protipožiarne podmiertky, po«hnieríky bezpečnosti práce a technicb;ích zariadení, dopravné
podmženky, podmienky ochra'try príro% starostltvost/ o kulh2rne pamiaky, ochrany
pornohospodárskeho pMr»eho forzdu, lesného yadneho forwht a pod., pokžar posgtdenie'txepatrí
iným orgánom.

Podra § 37 ods. 3 stavebného zákona stmebwý úrad v herrinom konarií zabezpečf
stmtovžská dotknu@ch org(mov a ich vzájomn,v súlad a posv:tdt vyja&enie účm'húkov a ich
námietky. Stmebný úrad r»eprihliadne na námietky a pripomie? ktoré sů y rozpore
so schválenou hemnopláriovacou dokumeníáciou.

Podl'a § 37 ods. 4 stavebného zákona ak stavebný'ůrad po posMerií riávrhu podra odsekov
1 á 3 zžst/; h návrh alebo predložená dokumemácia me je v súlade s podkladmi podra odsebt 1,
s predchádzaiúcimj ůem»rými rozhodmitiamž, so všeobecm;ími techniekými požiadavkami alebo s
predptsmi ttvede4mi v odsebt 2, riávrh zamieme.

Podl'a § 4 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú po*obnosti
o všeobecných technickýeh poffiadavkách na výstavbu a o vraeobemých teebnických pohadavkách
na stavby užívané osobami s obrneďzenou schopnosťou pohybu a orientácie (d'alej len ,,vyhláška
o VTP na výstavbu") mxiestrieriie stmby podra druhu a pobaeby musí umomit' jej napqenie na
vedenia a zariadema vereirího doprmného a techm«Mho vybmema x'tzemia.

Podra § 7 ods. l vyhlášky o VTP na výstavbu mmba podra druhu a účežu musí mať
kapacitrte vyhovuiúce pripoieme na pozemné b»mtmikácie, prípadne na účelové komunikácie.

Podl'a § 7 ods. 2 vyhlášky o VTP na výstavbu pripojertie sktvby txa pozewé komtmUcácie
musí svojimi rozmerwú, vyhotovením a sp6sobom pripojema vyhovovať požiadavMm beq:»ečného
užívania stmby a bezpečného a pžynulého prevádzkovama na prirahlých pozemných
komunikáciách- Podra druhu a účelu stmby musí'pripojeme spíňat' aj požiadmky m dopramů
obshihu, pmkúvmie a prístup a poiiíie požiarnej íechri%.

Pod}'a ust. 3 ods. I správneho poriadku správne orgány poshqpujú v konaní v súlade
so zákonmi a inými právnyrni predpžsmi. Sx2 poviriné chr«mit' záujmy štátu a spoločnosti, práva
.«?záu@yýzickýchos4baHrávnžc%hos6baMs?/?ednevyžadovaťplrxe@ieichpovinnosfl, ?. .
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Podl'a ust. 3 ods. 4 správneho porxadku správm orgáriy sů yvtwé gvedomite a :mdpmedriesa zaoberať ka;rdou vecou, ktorá je predmetom konanža, vybmit' ju včm a bez zbytočnýchpriet'ahov a poiit' naivho«tnejMe prostržedky, ktoré vedů k správnemu vybavemu veci. Ak topovaha vecž pržpúšťa, má sa sprámy orgán idy pobtsžt' o jej zmierrie výbgveriie. Správne orgárgdbajú rga to, aby koname prebžehalo hospodárrge a bez zbytočného zat'a':ovama ůčmmíbvkonanža a i@h os6b.

P«xlra ust 3 ods. 5 správneho ponadícu rozhodmttie sprámych orgánov musí vychá«hať
zo sporahlivo zistméh«» síavu vect Správne orgány db@ o k», aby V rozhodova'ní o sMkovozhodrrých alebo podo/mých prípadoch nevrnikali neodůvodnerxé rozdiely.

Podra § 26 ods. 1 správneho poriadku dontčmie ver$ou vyhláškou pot4e sprámy orgánv prípade, bď ůčmWci koríania aleb«» ich pobyt rúe rů mu m«:mi, alebo pokiaf ta ustmovujeosobitr@ zákon.

Podra § 26 ods. 2 správneho poriaďíku doručerúe vereinou vyhláškou sa vykoná tal h sapísomnosť vyvesí po dobu 15 ? rza úra«hej tahuli sprámeho orgánu. Poslehý deň tejto lehoty jeaom doručenů Správ'iry orgán zverej%e písomrxosť súčmne na svojom webmx»m sídle, ak ho mázriadew: a akje ío vhodwfi aj irým spósobom v mžeste obvyMým, najma v miestnej tlačž, r«»zhlasealebo na dočasnej #adnej tabí!i správneho orgátzu na mieste, ktorého sa konarife @ka.
Podra § 32 ods. l správneho? poriadku správny orgári je povimý zistiť preme a úphe -sbúobrý stm veci a za @m ůče!om sž obstarat' potrebné podkZady pre rozhoh?urie. Pritom me jevimmý len růrhmž účasmíkov konwia.
Podra G 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sů mýmč podmia, návrhya vyja«kenia Mmtntkov kmania, d6kazy, čestné vyhlásenia, ak» ai skutočnosti všeobecne mámealebo miáme správmmu orgámt z jeho úrad'nej čiwosti. Rozsah a sy»s«»b zisťovmia podkladovpre rozhodnutie určuje sprámy org[m.
PodJ'a ust. § 59 oďs. 1 správneho poriadku odvolacf or@tn presbma napadmňě rozho«hnztiev celom rozsahu; akje to ntvyhmtW, doterajšie koname dopW, prťpadne zistené vady odstrM.

Podra ust. el59 ods. 2 správneho poriaďku ak ,nt pre ío á5vody, oholací orgán r«»zho«kautíezm«mí alebo zru[t4 /na& o?Zmúe zamietne a rozhoáutie potvrd't.
Podra ust. § 59 ods. 3 odvolací orym rozhodnutie zruši a vec wát/ správnewtu org[mu,

ktorý ho vydal, »za nové prejednanie a r«uho«btutie, pokiar je to vho«hwejHe naimů z dóvodovrýchlostž alebo hosp«iámosíi; sprámy orgán je prámym ?orom oholacieho orgáriu viazarý.
MDV SR vsúlaAe sust. § 59 ods. 1 správneho poriadku presJcůmalo odvolaniaminapadnuté rozhodnutie okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-2017/76 l 81/KAZ zo &a 06. 11, 2017spolu so spisovým materiálom týkajúcm sa veci v celom rozsahu, porovnalo jeho výrokovú ajdervodovú -časť so všeobecne závmými prámyrni predpismi, najrnM s príslušnými ustanoveniaííni

stavebného zákona a správneho poriadku, vyhodnotilo d6vo% uvedené v napinutom rozho«inutíokresného *adu, ako aj d6vo«jy uvedené v poďaných o&volmaiarh a dospelo k záveru, b napadnutérozhodnutie okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-20 1 7/76 181/KAZ zo dňa 06. I1. 2017 je potrebnézrušit' a vec vrátiť okresnému úraďu na nové pre3eílnanie a rozhodnutie.
MDV SR po preskúrnaní nánnietok uvedených v odvolaniach a predloženého spisovóhomateriálu okresíaého úradu a stavebného «rraí3u mestske3 časti BratisJava-Karlova Ves, na ktorý

podal navrhovater &a 15. 03. 2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia, zistilo, že:
?
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- okresný úrad si v súlade s ust. § 123 stavebného zákona vyhradil právomoc stavebného úradu
vo veci územného konania o urniestnení vyššie uvedenej stavby. Okresný úrad overil súlad
navrhovanej stavby splatnýin úzernnýrn plánom hlavného meb Slovenskej republiky
Braíislavy schváleným dňa 31. 5. 2007 uznesením Mestského zastupiterstva hlavného mesta
SR Bratislavy č. 123/2007 a vyhlásením jeho záv!mej časti Všeobeene závjizn% nariadetiírn
hlavného mesta SR Bratisíavy č. 412007 v znení 3eho neskorších zrnien a doplnkov.

- okresný úrad listom č. OU-BA-OVBP2-20147/76181/KAZ zo dňa 20. 09. 20I7 oznámil
začatie územného konania na stavbu ,,Slnečné úďolie - Bytové rezidencie': na pozemkoch
KN C parc. č. 1461/3, 1460, 1465/2, 1465/1, 1444/5, Ň4441lO, 1444/2, 1443, 1441/1,
1441/2, 1444/3, í441/2, 1442, 14451}, }445/3 v katastrálnom území Karlova Ves verejnou
vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli okresného úraďu. Podra dátiunu vyznačeného
na oďtlačku (mdíie3 pe75iaíky bola uve«lená písornnosť (v spisovom materžálu okresího
kadu je uvedená písomnosť označená ako 4a, a me 4, ako namieta ůčasmťčka konania
Mgr. Zuzana Bollová - pom. MDV SR) vy«tesená na úradnej tabuli okresného úradu dňa
21. 09. 2017. V súlade s § 26 sprámeho poriadícu posledným 15-tym, dňom, dokedy mala
byt' písornnost" vyvesená, bol deň 06. 10. 20i7; nasleďujúcim ďňom (t. j. 07. 10. 2017) začala
plynút' určená 7 = aová (7 pra«;ovnýr;h dm') lehota na uplatnenie nárnietok a pripomenok;
lehota márne uplynula dňa 17. 10. 2017. Podra dáturnu vymčeného na odtlačku úradnej
pečmlky bola písomnosť zvesená z úradnej tabule okresného úradu dňa 10. 10. 2017.

= dňa 18. 10. 2017 boli na okresný úrad domčené nátnietky prflilásenýcb účastníkov ?ého
konania Miroslava Antola., Michala Kvasnicu a Mjroslava Blažeka, všetcí bytom Devínska
cesta 30A, Bratislava a dňa 19. 10. 2017, listom osobne doručen% na okresný úraď, podali
námietky odvolatelia 2. Ieh nárnietky však nesmerovali k navrhovanej stavbe ,,Shiečné údolie
- Bytové rezidencie': ale smerovali knávrhu stavby existu3úcej prístupovej komunikácie
,,Rekonštukcia vere3nej účelovej komunikácie': ktorá 3e predmetom smmostatného úzernnébío
konania. Tak, ako boli účastníci konania v oznámení o začatí konmiia upozornení, poďa ust. § 36
ods. 2 stavebného zMkcona, okresný úrad na Ňnietky podané po určene3 lehote nepruiliadol.

- dňa 19. 10. 2017 boli na okresný úraď doručené námietky mestskej časti Brúslava-Kmlova
Ves, ako účastníka úzeinného konania podra § 34 ods. l stavebného zákona, ktoré sa týkali
problematiky napojenia navrhovanej stavby na dopravn5 vybavenie úzernia (samostatnej
stavby prístupovej úr3x,lovej komunikácie). Ako je zre3mé zodůvodnenia napaóutého
rozhodnutia oktesnóho úradu, okresný úrad v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona už
na pripomienky a námietky mestskej časti Bratislava -Karlova Ves, ako účastníka územného
konania, neprihliadol.

- dňa 19. 10. 20?7 bolo na okxesný úrad doručené závLané stanovisko mestskej časti Bmtislava-
Karlova Ves, ako dotknutého orgánu v súlaďe s ust. § 14(h ods- 1 písm. b) stavebného zákona
v nadv!iznosti na ust. § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenf v mení neskorMch
predpisov, pričorn jeho obsah je identický s námietkami mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves, ako účastníka úzernného konania. Okresriý úrad v od8vodnení napadnutého rozhodnutia
uviedol, že rekonštrukcia vere3nej prfstupovej komunikácie na požadované parametre je
predmetom samostatného konania na stavebnom ťuade mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
kde účastníci konania majú mohost' domáhať sa ochrany svojich práv v uvedenom konaní.
Okresný úrad vte3to súvislosti skonštatoval, 'že hlavné tnesto SR Bratislava vo svo3om
závHznom stanovisku po?ienilo svoj súhlas srealizáciou akolaudáciou stavby verejnej
účelovej kornunikácie v šírke 5,5 m sjeíinostrannýrri chodnfkorn v šírke 2 m aže táto
podmienka boia zapracovaná do výrokove3 časti napadnutého rozhodnutia okresného útradu ?
aje3 dodržanie sa bude skúrnat' vkolaudačnom konaní. Okresný úrad sa v«xióvodnení

Stupeň dóvemosti: verejné
? ... -2

Strana 6/9



napadnutého rozhodnutia obsahom zá'íného stanoviska mestskej časti Bratislava -Karlova
Ves, ako ďotknutého orzánu, bližšie nezaoberal.

- stavebný objekt ,,so 08 Prísmpová komunikácia a spevnené p}ochf (súčast' umiestňovanej
stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie?) komunikačne nadvjlzuje na stavbu
,,Rekonštrukcia verejnej účelovej kornunikácie': ktorá bola vyčÍenená na samostatné územné
konanie na tuniestrienie stavby vzh?'adom na komplikované terémie po?ienky v území
anedoriešené majetkovo-práme vzt'ahy. Okresný úrad však nezistil, h na stavbu
,,Rekonštrukcia vere3nej účí4ovej komunikácie" nie je vydané právoplatné územné
rozhodnutie oumieshiení stavby avo«Bvodnem napadnutého rozhodnutia opakovane
poukazoval na skíítočnosť, že stavba ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie" je
predmetom samostatného územého konania, a preto sa námietkmni odvolaterov smerujúcimi
k tejto stavbe nezaoberal.

- okresný kaá konštatova? v odóvodnenf napadnutého rozhodnutia súlad navrhovanej stavby
s platnýrn územným plánom hl. mesta SR Bratisiavy, mk 2007, v ztmení zmjen a doplnkov,
posúdil návrh z hl'adiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb pohdovaných v danom
území, zosúladil súhlasné stanoviská relevantných dotknutých orgánov anáslehe vydal
úzerrmé rozhohutie č. OU-BA-OVBP2-2017/76181/KAZ zo ? 06. Il. 2017 o urniestnení
stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie", v ktorom urěil stavebný pozemok a podmienky
na miestnenie stavby, ako aj poř,iadavky na obsah projektovej dokumentácie, avšak vóbec
nevenova? pozornosť dopravnému napojeniu na vere3nú komunikáciu Devínska ceíb cez
stavbu ,,RekonšhuJccia vere)nej úček»ve3 komunikácie': ktorá bola pídmetom samostattxého
územného konania o tuniestnenf tejto stavby vedenom na stavebnom úrade mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves. Okremý úraď nezistil, že táto konkrétna stavba nebola urniestnená
právoplatnýrn úzerrmým rozho«iutím o utniestnení stavby.

- Napaďnuté tozhodnutie okresného úradu ounniestnení stavby bytových rezidencií bolo
doručované účastm'kom konania vere3nou vyhláškou vyveseníín na úradnej tabuli okresného
úradu v čase od 07. 11, 2017 do 23. 1l. 2017 (doklad zo spisového ímateriálu č. 14a opíóreriý
dátumovými pečiatkami okresného úridu o fyzickom vyvesenf a zvesen0. Zároveň bolo
rozhodnutie okresného úradu zverejnené na webovom sídle okresného úradu včase
08. I 1. 2017 do 24. 1l. 20}7 (doklad zo spisovébo materiálu č. 14b).

K námietkam odvolaterov MDV SR uvMza:

- lehoty doručovania písomností sa poť:,íta3ú výlučne podra údajov ovyvesení azvesení
verejnej vyblášky na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý rozho&utie vydal. Zverejnenie
veve'3ne3 vyhlášky (teda nie vyvesmúe) na ůradnej tabuli iného úíadu (napr. obce) aíebo
na webovom sídJe okresného úradu, pnpahe prostrední«,tvom miestnej tlače, rozhlasu a pod.
slúži na zrozutniterné avčasné informovanie verejnosti vsúlade § 3 oďs. 6 správneho
poriadku.

- MDV SR preverilo, že rozhodnutie okresného úradu oumíestnei stavby doručované
vere3nou vyhlUkou bolo zvere3nené na webovorn sídJe okresného íkadu včase
od 08. 11. 2017 do 24. 11. 2017 (doklad zo spisového materiálu č. 14b). Priložené
printscreeny zo dňa 07. 12. 20'l7 a 31. Ol. 2018 z webovóho sídla úradne3 tabule okresného'úradu sú dokladom o aktuáíne vyvesených vere3ných vyhláškach, preto v nich nemohla byt'
vere3riá vyhláška, ktorá bola zverejnená na webovom sídie úradu v čase od 08. I1. 2017
do 24. Il. 2017.

- sprámy orgán vymedzuje okmh účastníkov konania pre každú stavbu, resp. konaniesarnostatne vsúlade spríslušnýrni ustanoveniami stavebného zákona, prfp. správneho
poriadku.
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- námietky apripomienky odw»laterov 2. smem3ú ksamostahiej stavbe ,,Rekonštrukcia
vere3nej účelovej kornunikácie': ktorá riie je predmetom konania oumiestnem' stavby
,,Sl'nečnó údolie - Bytové rezidencie? (stavebný objekt ,,so 08 %stupová komunikácia
a spevnené plochy'a bude komunikačne napojený na stavbu ,,Rekonštrukcía vere3nej ůr:,elovej
komtuiikáciea), avšak územné konanie o utniestnení stavby ,,Rekonštrukcía verejnej účelove3
komunikácie" nebolo ukončené právoplatnýrn územnýtn rozh«xinutírn o jej tuniestnení.

- v súbrnnej správe projektovej dokutnentácie pre územé rozhoóutie sú v bode 1.2 uv«Aené
technické údaje pre obe etapy stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie? - celková
podlahová plocm 3949 m2, počet stojísk v podzemých hromadných gu'áž,aí;h 51 a na teréne
34, ktoré nedosahujú prahové hodnoty podl'a prx'lohy č- 8 k zákonu č. 2412006 Z. z.- bod 9.
Infraštruktúra, polož)ca 16 písm. a)-10 000 m2 podlahovej plochy v zastavanom hemí alebo
poloůa 16 písm. b) 100 - 500 stojísk. Prebetná stavba nie je navrhovanou činnost'ou
podliehajúcou povinnému hodnoteniu alebo zisťovaciemu konaniu podra zákona č. 24/2006
Z. z., preto v konkrétnom prípaí3e nevznUcá povinnost' zabezpečď stanovisko príslušného
dotknutého orgánu.

- vprípade po?ia Marcela Slávika, preds«Au Združenia domových samospráv, Námestie
SNP 13, Bratislava, je potrebné uviest', že mu postavenie účastnflca predmetného úze?ého
konania o tuniestnení stavby nevyplýva z ust. § 34 ods. 2 stavebného zákona, ani z ust. § 34
ods. l stavebného zákona, nakol'ko rnu toto postavenie nevyplýva ani zo zákona
č. 24/2006 Z. z.

V zmysle vyššie uvedených skutočnostf je mohxo konštatovať, že postup okresného úradu,
ktorý predchádzal vy«larňu napadnutého rozhodnutia oumiestnení stavby, vychádzal
znedostatočne zisteného skutkového stavu, najmu votázke š*ších vz'eahov dopramého
napojenia navrhovanej stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie? na stavbu ,,Rekonštrukcia
verejnej účelovej komunikácie? spokračovmiím na verejnú komunikáciu Devínska cesta.
Okresný úrad vkonanf nepreu?!cáza? súlad umžestňovanej stavby so všeobecnotecmickými
požiadavkami na výstavbu z ďadiska pripojenia stavby na pozemné komunikácie.

Okresný úrml je povirnný sa pri novom prejednávaní vecou opmtovne zanberať a vydat'
rozhodnutie v súlade so zákonom.

Vzhradom na vyššie uvedené skutočnosti MDV SR rozhi{o tak, ako znie výrok tohto
rozhodnutia.

Poučenie:

Podl'a § 59 ods. 4 správneho poriadku proti tomuto rozhohutiu nemoho podať odvolanie
(rozklad). Toto rozhodnutie mobo preskúmať súdom podra Správneho súdneho poriadku.

?
/! /,§§/ (,íil
ffl DS'/ É}r I? / í#:;a,, i Ing. Tibor Németh

'%,/ ,,l'4'/?l'2g generáhy riaditer sekcie výstavby

'f4T?4
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Domčí sa: rozhodnuae bude doručené verejnm syhlá?škou vyvesetxím po dobu 15 dní
na árahaej tabuli MDMI SR, Nhnestie Sk»bo@ 6, P. 0. Box 100, 810 05 Bra'aslava a droveňbude zverejítaené na webovom skíle MDV SR v častt ,, Verejné vyhlaky?, ako aj na centrdlnejako aj »

(Jr«««háúradnej elektromckej tabali na stránke portálu www.slovensko.sk v čt«stt ,, úvadná íabura"
Účastnflcom konariia:

1. Vlastn&om susešých pozernkov a stavieb pira výpisov z katastra nemutelbostí podra listu
vlastnícha č. 2278, 5495, 5481, 5480, 6446, 2573, 4616, 4406, 4440

2. Neznámym vlashiíkom pozernku parc. č. KN C 1444/1, k. ú. Karlova Ves
3. TN(3SOL, s. r. o., Wárska 50/A, 831 0l Bratislava
4. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava %maciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. s. Františka 8, 842 62 Bratislava6. LENSSON, s. r. o, Parienská 18, 81103 Bratislava
7. Krista Tesarčflcová, Borodáčova 15, 821 03 Bratislava
8. JUDr. Marián MiJ Zochova 18, 81103 Bratislava
9. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava10. Svetlana m;fst&ker, špitálska 16, 8 I } 08 Bratislava
1l. Mjrosíav Antol, Devínska cesta 30A. 841 04 Bratistava,
12. Michal Kvasnžca, Deíska cesta 30A, 841 04 Bratií;ílava
13. Miroslav Blažek, Devínska cesta 30A, 841 04 Bratislava,
14. Mgr. art. Martin Bollo Hálova 14, 851 0l Bratislava
15. Doc. hig. Gabriela Bo}lová, Devínska cesta 32, 841 04 Bratislava
16. Mgt. Zuzana Boliov4 Riznerova 2, 81101 Bratislava
Na yedornie:

1. Okresný úrad Bratisiava, OVBP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 so gaúk»m'ouozverqnmu rozhodntáa MDV SR tta ůradn4 íabuH Vášho ůradu (spolu s vrátenímspisového materiálu okxesného úradu č. OU-BA-OVBP2-2017/076181 a č. 2018/013081a stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. l55/2017).
2. Mestská časť Bratislava-Kulova Ves, stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

so :ťtadost'ou o :rverejnenže rozhodnuaa MDVSR na áradnei tabuli Yášho ůr«xdu.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia MDV SEUiNNSTER§T V.0 !OP.RAVY---- -Á "VÝS?rAVBY-ÍÍ
Námestie slobody 6, 810 05 Brs

P.0,BOXč.l00 /
810 05 Bratislava

IJ%ll% V.

UQ -U# iuíu , 1, 1,? ?{'íil
Podpis a odtlačok úradní

D Á -DÁ- 2H

Dátum zvesenia

Podpis a oďtlačok úradnej pečiatky

Q
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