
w MINISTERSTVO DOPRAVY Á VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEI(CIA VÝSTAVBY

810 05 BRATISLAVA 15, Námestie slobody 6, P, 0. Box 100

podra rozdel'ovnika -

Váš list zn., zo dňa Naša značka
05133/2018/SV/56246

Vybavuje, tel.
Ing. Gregorová/02/5949463l

Bratislava
18. 07. 2018

Stupeň dóvernosti : VJ

Vec

Odvolanie (rozklad) proti rozliodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby SR, sckcie výstavby
č. 05133/201 8/SV/48801 zo dňa 27. 06. 2018 - upovedomenie a výzva

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia výstavby (d'alej len ,,MDV SR") v súlade
s ust. § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov upovedomuje ostatných účastníkov konania, že prokurátorka Krajskej prokuratúry
Bratislava listom č. Kd 144/l 7/1100-49 zo dňa 12. 07. 2018 (doručeným na MDV SR dňa
16. 07. 2018) v zákonnej lehote podala odvolanie (rozklad) proti rozliodnutiu MDV SR
č. 0511 33/20 l 8/SV/4880 l zo dňa 27. 06. 2018, ktoré vo fotokópii prikladáme.

V záujme oclirany svojich práv a právom chránených záujmov Vás vyzývame, aby ste
sa k obsahu odvolania (rozkladu) vyjadrili vlehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto
upovedomenia.

S pozdravom

/4
Ing. Tibor Németh

generálny riaditel' sekcie výstavby

Príloha: podra textu

Upovedomenie bude účastníkom konarzia doručetxé verejnou vyhMškou vyvesen(m po dobu
15 dtí na úradnej tabuli MDV SR, Námestie Siobody 6, P. 0. Box 100, 810 05 Bratislava a
zároveíž bude zverejnené na webovom sídle MDV SR v časti ,, Verejtzé vyhlášky", ako ctj iia



'lu www.sloveízsko.sk v č«tsticeíxtrálnej t'tradnej elektronickej tabuli na strárike poríáí
,, Ú'radná tabura "

1. Znárnym aneznámym právnickýin osobám afyzickým osobám, ktorých vlastnícke
alebo iiié práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám,
inóžu 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 Sternmúller, Púpavová 36, 841 04 Bratislava
7. Ing. Dáša Bučková, Nad lúčkami 41, 841 05 Bratislava
8. Ing. arcli. 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 Kubes, Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava
12. híg. Viera Mihalková, Nad lúčkami 35, 841 05 Bratislava
13. Vlastnfci bytov a nebytových priestorov v bytových doinoch na ulici Nad lúčkami č.

16, č. 33-43, Lackova 3, 5, 7, vlastníci pozemku parc. č. 1881/2, k. ú. Karlova Ves

Na vedomie:

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

2. Okresný úrad Bratislava, OVBP, Tomášiko'va 46, 832 05 Bratislava 3 so 'ziadost'ou
o zverejneízie upovedomenia MDV SR yza z'tradnej tabuli V«'tšho úradu po dobu 15 dtí

3. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava so ziadost'ou o zverejízenie upovedomenia MDV SR na úradnej íabuli Vášho
úradu po dobu 15 dní

Potvrdcnie dátumu vyveseniii a zvesenia upovedomenia MDV SR :
HH7sí,yST ?.',!;-l,. ,,? :. Ys. ,r3'..l),',;,-.:,.t 

Dátum vyvesenia --------------------------------------------------------------------=---- --------- ?------=------------------14-;-

Podpis a odtlačok ťiradnej peč!4atk';

NámestÍe
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í g -07- 2018

Dátui'n zvesenia

Podpis a odtlačok ťtradnej pečiatky
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KRAJSKA PROKURATÚRA BRATISLAVA

Vajnorská 47, 812 56 Bratislava 1
- netrestné oddelenie -

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
sekcia výstavby
Námestíe slobody 6
P. 0. Box 100
81005 Bratislava 15
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Détum: 1 6 -07- 20J8
%

I

číslo mhimu:
'14:Ni«5.

%%bavuj*i
%

%

Váš list číslo/zo dňa
05133/2018/SV/48801

Naše číslo
Kd 1 44/1 7/1100-49

Vybavuje/f
JUDr. Satínová/247

Bratislava
12.7.2018

Vec

Rozklad proti rozhodnutiu č. 05133/2018/SV/48801 z 27.6.2018 o nevyhovení
protestu prokurátora

Proti rozhodnutíu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej repubíiky, sekcie
výstavby (d'alej len ,,mínísterstvo") č. 05133/2018/SV/48801 z 27.6.20al8, ktorým
nebolo výhovené protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava sp. zn. Kd
144/17/'1100-al6 z 28.7.2017 proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, odboru
výstavby a bytovej politiky (d'alej len ,,odvolací orgán") č. OU-BA-OVBP2-
201 7/1 1 878/KAZ zo 6.3.2017, ktorým bolo zmenené odvolaníamí účastníkov konania
napadnuté rozhodnutie stavebného úradu Mestskej častí Bratíslava - Karlova Ves č.
KV/SU/'al218/20al4/6314/VK zo 14.10.2014 (d'alej len ,,ÚR") v osobe navrhovatera,
vypustením časti ,,peší chodník z ulíce Nad Lúčkami na Lackovu ulicu" z názvu
objektu ,,so os Komunikácíe a spevnené plochy + peší chodník z ulice Nad Lúčkamí
na Lackovu ulicu" Predpokladaná objemová skladba, doplnením podmienok podbjen

ÚRodrážkou 5 ÚR a pod odrážkou 7 ÚR a konštatovamm, že toto rozhodnutie s
pripojeným situačným výkresom je neoddelíternou súčasťou ÚR, ktorého ostatné
časti s výnimkou situačného výkresu ostávajú nezmenené a v platnosti

podávam

podra § 24 ods. 11 zákona č. 1 53/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení (d'alej len
,,zákon o prokuratúre")

rozklad

a žíadam napadnuté rozhodnutie zmenit' tak, že podanému protestu prokurátora
bude vyhovené.
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Od6vodneníe

Nad'alej trvám na d6vodoch podaného protestu prokurátora, ku ktorým sa
ministerstvo nevyjadrilo vůbec alebo pri d6vodení sa vyporiadávalo s inýmí-ako v
proteste prokurátora uvedenýmí argumentmí.

Ministerstvo v rozhodnutí č. 05133/2018/SV/4880'l z 27.6.2018 neuyiedlo
důvody ku všetkým podstatným skutočnostiam, pre ktoré bol podaný protest
prokurátora a ktoré som obsíahla už v predchádzajúcom rozklade z 5.3.201 8:
1 . Chýbajúce dóvody k jednotlivým argumentom svedčiacim vydaniu nového

závůzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy (d'alej len ,,HM SR BA"),
a to (obsiahnutým na 7. až 11 . strane protestu prokurátora):

a) v konaní uplatnenú námietku ohradne znenia čl. 4.1 .6 STN 734301/Zl Budovy
na bývaníe, Zmena 1 a ')ej definíciu prvého nadzemného podlažia s tým, že z
projektovei dokumentácie nebolo možné objektívne zistiť, či v prípade
deklarovaného 1 .PP nešlo o 1 .NP - HM SR BA sa vyjadruje až k súladu úplnei a
nerozpornei, resp. k nezastieraiúcei žiadne skutočností PD s územným plánom -
tu sa mínísterstvo vóbec nevyjadrilo, čí deklarované 1.PP aj reálne je 1.PP v
zmysle definície predmetnej STN, alebo je považované za 1.NP (v proteste je
naviac v jeho predposlednom odseku poukaz aj na textovú čast' PD čast'
,,Protipožiarna ochrana");

b) umiestnenie stavby je v priloženej grafickej prílohe územného rozhodnutia
(podra podkladového materiálu k rozhodnutiu odvolacieho orgánu zo 6.3.2017 je
touto grafickou prílohou koordinačná situácía pre d'a!šíe štádíum povorovanía
stavby - pre stavebné povolenie) vyznačené odlišne ako v PD revízia 2013
schválenej týmto územným rozhodnutím - odlíšné odstupové vzdialenosti, osová
šírka stavby (platía tak obe verzíe) (7., 8. a úvod 9. strany protestu prokurátora s
tým, že na 8. strane SLI uvedené konkrétne zístenía ohradne iných osových šírok
stavby - níe je zrejmý dóvod, pre ktorý odvíja ministerstvo odstupové vzdialenosti
od zmeny hÍbky stavby s d'al'ším konštatovaním, že objemová ahmota stavby sa
nezmenila);

c) HM SR BA bola k posúdeníu aj po podaní námietok predložená len PD z roku
2011, nie PD z roku 2013, ktorá bola týmto územným rozhodnutím overená,
resp. schválená (4. bod na 11 . strane predchádzajúceho protestu prokurátora);

d)v konaní uplatnená námietka týkajúca sa prechodovej formy zástavby a
skutočnei nadmorskej výšky stavby - v nadvázností na geodetícký elaborát, z
ktorého jednotlivé míesta zameranía, resp. poloha zameraných nadmorských
výšok nie sú zrejmé (1 1 . strana protestu prokurátora).
Žiadne argumenty k potrebe stanoviska/rozhodnutia dotknutého cestného
správneho orgánu k zriadeniu vjazdu z komunikácie (na 14. strane protestu
prokurátora).
Nevyjadrenie sa ku všetkým dóvodom svedčiacim potrebe nového
záv»zného stanoviska orgánov verejného zdravia (na 13. strane protestu
prokurátora - prokuratúra nevychádzala z nesprávnej definícíe zastavanej plochy
ako uvádza ministerstvo, ale z nezrovnalostí ohradne osovej šírky stavby, čo je
bližšie rozvedené v úvode 8. strany protestu prokurátora).

2.

3.
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Argumenty ministerstva k dóvodom svedčiacim zm»točnosti rozhodnutia
okresného úradu (na 12. strane jeho rozhodnutia v časti ,,K bodu 2")
nepojednávajú o neodstránení pretrvávajúceho rozporu medzi stále platnou
textovou čast'ou napadnutého rozhodnutia, rovnako platnou grafickou čast'ou
rozhodnutia a ním overenou stále platnou overenou PD z roku 2013
(obsíahnutým na 11 . až 1 3. strane protestu prokurátora):
- územným rozhodnutím overená PD z roku 2013 je v rozpore s tým istým

rozhodnutím overeným situačným výkresom - odlíšne situovaný vjazd a výjazd z
garáží a na to nadvázujúca zmena v celkovej hÍbke zakladanía-stavby a rÍešenía
vonkajších parkovacich míest, odlíšné riešenie objektu SO 11 Prístrešok pre
kontaj-nery, astále platnou 9. podmienkou ÚR (ho-ci nulitná, no zahrnutá ado
podmíenok ÚR bezo zmeny zo strany okresného úradu).
Za takéhoto právneho stavu nie je vylúčená aní zmena stavby počas výstavby,

ktorá by vychádzala napr. z overenej PD z roku 2013.

Mínisterstvo sa k vyššie uvedeným d«5vodom zrušenía rozhodnutia okresného
úradu č. OU-BA-OVBP2-2017/11878/KAZ zo 6.3.2017 nevyjadrilo, príp. sa prí
d6vodení vyporiadávalo s inými ako v proteste prokurátora obsíahnutými
argumentmí. Jeho rozhodnutíe tak trpí vadou arbitrárnosti.

Účelom protestu prokurátora nie je sposob rozhodnutia vo veci, ale aby sa
príslušné orgány danou vecou zaoberalí a predmetnú vec riadne odovodni!í.

O zmenu rozhodnutia ministerstva č. 05133/2018/SV/48801 z 27.6.2018
žiadam z dčivodu, že protest prokurátora bol podaný 3"í .7.2017, a teda takmer 1 rok
nebolo o tomto právoplatne rozhodnuté. Za takýchto okolností už nemožno hovorít' o
hospodárnosti konania.
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