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ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán podra
ustanovenia § 4 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 územnoin plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákoiia č. 345/2012 Z. z. o niektorých
opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 1 80/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podl'a ustanovenia §
118 stavebného zákona a ustanovenia § 58 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
vznenf neskorších predpisov, rozhodujúc oodvolaní účastníkov konania : Univerzita Komenského
v Bratislave, so sídlo-m Ša'fárikovo iiám. 6, 811 02 Bratislava a Hlavné mesto SR Bratislava, Priínaciálne
nám. 1, 814 99 Bratislava, proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ako vecne a miestne
príslušného stavebného úradu v zmysle Fg 117 stavebríého zákona, č. KV/SU/151/201 7/11554/ZK zo dňa
13.06.201 7, podl'a ustanovenia § 59 ods. 3 ako aj podra ustanovení § 46 a § 47 sprámeho poriadku, ako aj
príslušných ustanovení stavebného zákona

ruŠÍ

odvolaním účastníkov konania : Univerzita Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo nám. 6, 811
02 Bratislava a Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, napadnuté rozhodnutie
príslušného stavebného úradu, Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. KV/SU/151/2017/11554/ZK zo
dňa 13.06.201 7 a vec vracia správnemu orgánu na nové prej ednanie a rozhodnutie.

Odóvodnenie

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, napadnutým
rozhodnutím, č. KV/SU/151/2017/11554/ZK zo dňa 13.06.201 l podl'a ustanovení § 3, 4, 32, § 46 a § 47
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršícli predpisov (d'alej len ,správny poriadok"),
v súlade s ustanoveniami § '37, e) 39, 39a stavebného zákona a ustanovení F3 4 vyhlášky M'-ŽP SR č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydala územné rozhodnutie o uíniestnení
líniovej stavby verejnej telekomunikačnej siete :,,Optické prepojenie BAStaré
Grunty 0300BR Internáty Mladost' 1170BR Cubicon 0674BR?, ul. Staré Grunty, lokalita Slávičie
údolie v katastrálnom území Karlova Ves, Bratislava, navrhovatel'ovi Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
8921 08 Bratislava v zastúpení spoločnost'ou Ericsson Slovakia, spol. sr.o., Rožňavská 24, 821 04
Bratislava, ktorá splnomocnila SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, v mene ktorej koná Maríán
Brezina - SAVE, Jankolova 4, 851 04 Bratislava.
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I.

Proti uvedenému rozhodnutiu v zákonnej lehote podal účastník konania Hlavné mesto SR Bratislava,
Primaciálne ríám. 1, 814 99 Bratislava odvolanie doručené dňa 17.07.20l7 na stavebný úrad, v ktorom
v podstate uvádza :

Dňa 29.6.20l7 bolo doručené územné rozhodnutie na predmetnú stavbu, vktorom je uvedená
navrhovaná trasa optického prepojenia, avšak ide len o popis trasy prostredníctvom ?ivedenia názvov ulíc,
cez ktoré má byt' optická sÍet' vedená. Takýto popis nie je dostačujúci pre majetkovoprávne preverenie
dotknutých pozemkov hlavným mestom. Z uvedeného popisu nie je zrejmé, ktoré konkrétne pozemky
hlavného mesta majú byt' zat'ažené vecným bremenom v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách. Vzhradom na uvedené žiada, aby navrhovatel' presne špecifikoval pozemky, cez ktoré má
viest' daná optická siet' a to určením, či ide o pozemky registra ,,c? KN alebo ,,E" KN, pričom je nevyhnutné
uviest' aj parcelné číslo akatastrálne územie, vktorom sa ten ktorý pozemok nachádza. Bez danej
špecifikácie hlavné mesto nevie určit', aký bude rozsah zat'aženia pozemkov vo vlastn'íctve hlavného mesta,
ani to, či vóbec ide o pozemky v jeho vlastníctve.

Poukazuje tiež na skutočnost', že nakol'ko v rozhodnutí nie sú identifikované jednotlivé zat'ažené
pozemky v k.ú. Karlova Ves vo vlastníctve hlavného mesta nie je možné určit', či na ne bolo zriadené vecné
bremeno na základe návrhu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na záznam práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu, ktoré odvodzuje od zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. [)alej cituje :

,, (1) Podnik rm5že v izevyhnutnom rozsahu a ak ie to vereinom záuime
a)zriad'ovat' a prevádzkovat' verejné sžete a stavat' ich vedenia na cudzej nehnuternosti,
b) vstupovat' vsúvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami aúdržbou vedení na cudziu
nehnuterriost',
c) vykonávat' nevyhnutné úpravy pódy a jej porastu, najmči odstranovat' stromy a iné porasty ohrozujúce
bezpečnost' a sporahlivost' vederúa, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívater pozemku.

(2) Povinnosti zodpovedafi2ce oprávneniam podra odseku 1 písm. a) ít vecnými bremenami
viaznucimi na dotknutých nehnuternostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuterností podá
podnik."
-Je názoru, že na základe uvedeiiýcli zákonných ?istanovení iba vniektorých odóvodnenÝch prípadoch
vznikajú zákonné vecné bremená, ktoré však vznikajú len avýlučne vtedy, ak sú kumulatívne splnené
obidve zákonné podmienky, to alco nevyhnutný rozsah, tak aj verejný záujem. Má za to, že v danom prípade
nebol dostatočne preukázaný verejný záujem, tzn. de iure, že v tomto prípade nedošlo k vzniku zákonného
vecného bremena. Zo strany spoločnosti okrem toho nedošlo ani len k pokusu o dohodu s hlavným mestom,
dokonca nebol úmysel spoločnosti zriadit' vecné bremeno hlavnému mestu ani len oznámený. Hlavné mesto
je vlastníkom vel'kého množstva pozemkov evidovaných v katastri nehnutel'nosti a je fyzicky nemožné, aby
-denne kontroloval všetky svoje listy vlastníctva, či nedošlo k nejakej neželanej zmene. Konanie spoločnosti
Orange Slovensko, a.s. možno charakterizovat' ako konanie proti dobrým mravom a konaním, ktoré ide nad
rámec zákona, pričom príslušný katastrálny úrad nedóvodnú požiadavku v plnom rozsahu akceptoval, hoci
v rámci iiávrhu -na záznam do katastra nehnutel'ností absentuje čo i len pokus preukázat' splnenie zákonných
podmienok.
Uvádza, že citované zákonné ustanovenia nadvázujú priamo na čl. 20 ods. 4 a ods. 5 Ustavy SR :

,, (4) Vyvlastnenie alebo ruítené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo
verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeraru:t náhradu"

- (5) Iné zásahy do vlastníckeho práva iriožno dovolit' iba vtedy, ak ide o majetok nadobudnutý
nezákonným spósobom alebo znelegálnych príjmov aide oopatrenie nevyhnutné vdemokratickej
spoločnosti pre bezpečnost' štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo práv aslobód iných.
Podmienky ustanoví zákon."

Odvolatel' uvádza, že niet pochýb, že vprípade majetku hlavného mesta nejde omajetok
nadobudnutý nezákonným spí"sobom alebo z nelegálnych príjmov, ani vo vzt'ahu ktelekomunikačným
operátorom nejde o činnosti nevyhnutné pre bezpečnost' štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo
práv a slob«"d iných, a preto je nevyhnutné postupovat' v zmysle prvélio odseku vyššie uvedenej citácie
Ustavy SR.

Verejný záujem je pojem, ktorý nemá exaktnú legálnu definíciu a z toho dóvodu je potrebné ho
posudzovat' individuálne, s prililiadnutím na konkrétne okolnosti. S odvolaním sa na dikciu citovaných
ustanovení hlavné mesto zastáva názor, že iiei'nožno tvrdit', že všetky inžinierske siete sú v zmysle zákona č.
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351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciáeh budované vo verejnom záujme a teda, že v každom prípade
vzniká priamo zo zákona v prospech prevádzkovatel'a zákonné vecné brei'neno k dotknutému pozemku, ale
naopak, naplnenie požiadavky verejného záujmu a primeranosti je potrebné d«5sledne skúmat' v každom
jednotlivom prípade osobitne. Ked'že vecné bremená sa zriad'ujú v tomto prípade z dóvodu, aby existoval
právny vzt'ah k pozemku pre účely získania územnélio rozhodnutia, je vhodné použiť analógiu použfvanú
v prostredí stavebného zákona, pričom poukazuje na ustanovenie § 38 stavebného zákona, podl'a ktorého, ak
nemá navrhovatel' vlastnícke alebo iné právo k pozemku, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie
o umiestnení stavby len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastiiit'.

Spoločnost' Orange Slovakia, a.s. je obchodnou spoločnost'ou a ako taká bo]a založená za účelom
tvorby zisku. Jej činnost', však nie je možné automaticky stotožnit' s konaním vo verejnom záujme, ktoré by
ju oprávňovalo obmedzovat' v?astnícke práva iných subjektov. Na území Bratislavy pí5sobf viacero
prevádzkovatel'ov, na základe čoho vzniklo silné konkurenčné prostredie a aj to je jeden z dóvodov, prečo
nie je umiestňovanie inžinierskych sietí ,,autoi'naticky" verejnýi'n záuji'nom. Nie je teda obhájitel'né tvrdenie,
že každý z nich saturuje verejnú potrebu a spÍňa požiadavku vere?jného záujmu. Ak by mal zákonodarca
úmysel konštituovať právny stav, že každé umiestnenie každej verejnej telekomunikačnej siete je vo
verejnom záujme, bolo by to expressis verbis inkorporované priamo v zákone. Ak by tomu tak-bolo,
stavebné úrady by túto skutočnost' akceptovali aj bez zápisu vecného bremena do katastra nehnutel'ností, a to
v nadváznosti na ustanovenie § 38 v spojení s § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona. Tým, že katastrálny
úrad dostatočne neskúma splnenie podmienok, nei'n5že podl'a iiášho názoru automaticky pristúpit' k zápisu
vecných bremien. Ak navyše ani neexistuje verejná listina, ktorá by vznik zákonnéh-o vecnéh-o- práva
deklarovala, pričom návrh na záznam/zápis za takúto verejnú listinu považovat' nei'nožno.

Pri nevyhnutnom rozsahu by malo íst' nielen o to, že faktický zásah do dotknutého pozemku sa má
minimalizovat' na najnižšiu možnú mieru, ale aj minii'nalizáciu právneho zásahu do pozei'nku, ked' existencia
vecného bremena jednoznačne predstavuje t'archu na pozemku, ktorá znižuje jeho hodnotu. Umiestnením
inžinierskej siete totiž zo zákona zároveň vzniká ochranné pásmo vedenia v šírke 1,5 m od osi jelio trasy po
oboch stranách, ktoré prebieha po celej dÍžke trasy inžinierskej siete a predstavuje výrazné"obmedzenie
vlastníka v í?ížívaní jeho nehnutel'nosti, najmá ak ide o pozemok, na ktoroi'n iiie je uiniestnené teleso
komunikácie ajeho súčasti. Ako vlastník neináme možnost' ovplyvnit' trasu optickej siete a dokonca ani
nikto nezist'uje, či na týchto pozemkoch neviazim nejaké závuzky, ktoré by mohli a mali ui'niestnenie siete
ovplyvnit'. Od zápisu vecného bremena na list vlastníctva vlastríkovi prakticky úplne odňaté právo s celou
nehnuternost'ou vol'ne nakladať i ked' reálna optická siet' sa realiz?ije iba v časti zat'aženého pozeinku.

Uloženie optických sietí na pozemky mesta je uskutočňované bez tolio, aby boli predkladaiié
príslušnému stavebnému úradu riadne vypracované geometrické plány, ktorými sa stanoví presný rozsah
ukladanej optickej siete s3e3 ochranným pásmom. Geometrický plán slúži iiajmí4 na to, aby upozornil
všetkých ostatných užívatel'ov pozemkov i'nesta, že predi'netná čast' pozeinku je zat'ažená vecným bremenom
aje potrebné toto vecné bremeno vo vyznačenom rozsahu strpiet' azachovat'. Bez predloženia
geometrického plánu prichádza do zásahu majetku mesta v neurčitom rozsahu a takéto konanie hlavné mesto
ako subjekt verejnej správy nemí"že tolerovat', pričom má za to, že ide o konanie idúce nad rámec zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Odvolatel' žiada, aby nevyhnutným podkladom pre začaté
konanie bol aj Okresným úradoi'n Bratislava, katastrálnyi'n odborom overený geometrický pláii, ktorý bude
v súlade s údajmi katastra nehnutel'ností, a ktorým sa do i'najetku mesta zasiahne len v nevylinutnom
rozsahu, tak ako to vyžaduje uvedený zákon.

Ďalej odvolatel' poukazuje na ustanovenia § 35 ods. 1 a ods. 2 v spojení s § 36 ods. l a ods. 2 zákona
č. 162/1995 Z.z. katastrálneho zákona, ked' by mali byt' pri zápise vecného bremena vzniknutého ex lege
splnené súbežne podmienky uvedené v daných ustanoveniach, pričom hlavné mesto zastáva názor, že až po
tom, ako je preukázaríé, že skutočne došlo k vzniku zákonného vecného bremena, je možné pristúpit' k jeího
zápisu na list vlastníctva formou záznamu. Hlavné mesto nedisponuje informáciou, že by spoločnost'
verejnou listinou disponovala a preukazovala sa ňou. Má za to, že katastrálny úrad nevykoiial žiadne kroky
k overeniu tvrdenia zo strany Orange Slovakia, a.s., konštatovaného v návrliu na záznam do katastra
nehnuterností apovažuje to za absurdné, ked' orgán štátnej správy akceptuje svojvól'u súkromnej
spoločnosti, ktorá žiada zat'ažit' pozei'nky evidované na listoch vlastníctva iných vlastníkov bez preukázania
vzt'ahu k pozemku.

Záveroí'n sa odvolatel' domnieva, že postupom stavebného úradu dochádza k porušeniu viacerých
vyššie citovaných zákonov, čo má za následok zásali do vlastníckych práv hlaviiého inesta. Vecné bremená
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vznikajú v tomto prípade ex lege, pričoi'n k ich zápisu do údajov katastra nehnutel'ností dochádza len na
základe návrhu na záznam práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Hlavné mesto zastáva názor, že
územné rozhodnutie je nedostatočne odóvodnené a zo strany žiadatel'a neboli doložené všetky zákonom
požadované doklady, čím nie sú splnené podmienky na vydanie rozhodnutia a žiada odvolací orgán, aby
územné rozhodnutie č. KV/SU/15 1/2017/1 1554/ZK zo dňa 13.06.2017 zrušil a vec vrátil prvostupňovému
správnei'nu orgánu, ktorý ho vydal na nové prejednanie arozhodnutie zd5vodu, že ho považuje za
nedostatočne preskúmané a vydané predčasne.

II.

Proti uvedenému rozhodnutiu vzákonnej lehote podala dňa 31.07.2017 Univerzita Komenského
v Bratislave, Vysokoškolské Mesto E. Štúra l Mlyny,- Staré grunty 36, 841 04 Bratislava na základe
doplneného poverenia od Rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. za
účastníka konania Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava odvolanie,
v ktorom v podstate uvádza :

Účastník konania uviedol, že je vlastníkom pozemkov parc. č. 2937/6, 2937/2, 2940/47, 2940/37,
2940/31, 2940/1, 2940/30 k.ú. Karlova Ves zap'ísaných na LV č. 727, cez ktoré mala viest' trasa stavby
o dÍžke 890 in. Neslí5r zaujal stanovisko, že je vlastníkom aj d'alších pozemkov 2985/1 a 2937/4 k.ú.
Karlova Ves zapísaných na -LV č. 5284. Účastník konania vyslovil svoj nesúhlas s vydaním napadnutého
rozhodnutia. Trvá na toi'n, že vlastnfcke právo účastníka konania je vydaním rozhodnutia stavebného úradu
oumiestnení stavby priamo negatívne dotknuté. ťJž zuplatiienej námietky účastníka konania auž z
vymedzenej sainotnej ;rasy a dÍžky líniovej stavby vyplýva,-že ide o inžiniersku stavbu v zmysle § 43a ods.
3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnoi'n poriadku atáto pomerne rozsiahla stavba
výrazným sp8sobom zasiahne do vlastníckych práv a právom chránených záujmov účastníka konania, či už
samotným zhotovením, prevádzkovaním alebo následne potrebnou údržbou stavby. Zuvedeného je
nepochybné, že takýmto konaním dójde k neúmernéinu zásahu do vlastníckeho práva účastníka konania.
Účastník konania žÍadal zvolanie ústneho pojednávania vo veci, eventuálne o miestne šetrenie a rovnako
o odloženie vydania rozhodnutia o ?imiestnerí stavby po dobu, kým nepríde kvysporiadaniu všetkých
majetkových vzt'aliov adoh6d zo strany víastníkov anavrhovatel'a. Stavebný úrad sa vnapadnutoi'n
rozhodnutí vyjadril k námietkam s tým, že im nevyhovel.

Ďalej cituje čl. 20 ods. l a ods. 4 Ústavy SR a odkazuje na rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa
12.05.2011 sp. zn. 8Sžo/154/2010, v ktorom sa uvádza : ,,....Ochrana vlastníckeho práva je zaručená tak
Ústavou SR čl. 20, ako aj čl. 1 Dodatkového protokolu kEurópskemu dohovoru o ochrane rudských práv
azákladných slobM. Zoboch dokumentov vyplýva, že obmedzerúe vlastníckeho práva je možné len
v nevyhnutnej miere a na základe zákona, pričom výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovat' rudské
zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom."

Rovnako ako Hlavné mesto SR Bratislava cituje ustanovenie § 66 ods. l písm. a) a ustanovenie S, 66
ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Vychádzajúc z rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu ČR zo dňa 10.05.2013, sp. zn. 6 As 65/2012
možno konštatovat', že ,,veřejný zájem musí být výslovne formulován ve vztahu ke konkrétni posudzované
záležitosti a musí být přesvědčivě odlišne od zájmu soukromého." Obdobne, že judikoval i Najvyšší súd SR
rozsudkom zo dňa 16.02.2011, sp. zn. 2 Sžo 99/2010. Účastníkovi konania bolo v rozpore s uvedeným
nútene obmedzené vlastnícke právo, nakol'ko je v prospech Orange Slovensko, a.s., bez súhlasu vlastníka
pozemkov a predovšetkým bez akéhokorvek preukázania, že zriadenie stavby na predmetných parcelách je
v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme. Má za to, že v danom prípade súkromný záujem prevyšuje
záujem celospoločenský. Vymedzenie a zdóvodnenie, že v danom prípade je predmetná stavba vo verejnom
záujme absentuje i v napadraitom rozhodnutí a má za to, že sa v napadnutom rozliodnutí stavebný úrad
nedostatočne vysporiadal s námietkai'ni účastníka konania. Upozorňuje na podmienku č. 15 pre umiestnenie
aprojektovú prípravu stavby. Účastník konania ?ipozo-rň?ije, ne navrhovatel' žiadnym spósobom
neupovedomil účastníka konania a bez jeho vedomie a súhlasu dal na jemu patriace pozemky zriadit' vecné
bremeno, neadekvátne bez preukázania zákonných predpokladov, čím došlo k neoprávnenému nútenému
obmedzeniu vlastiiíckeho práva účastníka konania akznačnému znehodnoteniu kvality pozemkov
a následnému znílženiu ich trliovej ceny. Je názoru, že stavba nie je realizovaná vo verejnom záujme a príkro
zasahuje do jeho vlastníckych práv, je v rozpore s platnými právnyi'ni predpismi a v rozpore so zásadou
proporcionality, iiakol'ko v danom prípade iieexist?ije právny dóvod na obmedzenie ústavou garantovaného
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vlastníckeho práva účastníka konania. Namieta porušenie článku 41 ods. l a ods. 2 písm. a), b) Charty
základných l'udských práv EÚ - t.j. porušenie práva na dobrú spírávu vecí verejných, ktorého imanentnou
súčast'ou je právo na ,,vypočutie", právo ,,na prístup kspisom" aprávo ,,na riadne odóvodnenie
rozhodnutia". Ďalej, že ,,Každý má právo, aby inštih2cie, orgány, úrady a agenh2ry Únie vybavovali jeho
záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote." Uvedené právo, že je potrebné dósledne aplikovat'
aj vnútroštátnymi orgánmi. Poukazuje naji'ná na bod 32. a36. návrhov generálneho advokáta Paola
Mengozziho vo veci C 161/15 prednesené dňa 13.01.2016 a ktoré cituje, z ktorých vyplýva, že právo byt'
vypočutý zaručuje každému možnost' účinne a efektívne oznámit' svoj názor v priebehu v priebehu správneho
konania, a to pred tým, ako bude prijaté akékorvek rozhodnutie, ktoré rru5že nepriaznivo ovplyvnit' jeho
záujmy. Relevantné- názory vyjadril -Súdny dvor EÚ ivrozsudku č. C-419/14 zo dňa 17.l2.20l5 :
,,Dodržiavanie práv na obhajobu tak predstavuje všeobectít zásadu práva Únie..... Z uvedeného má za to, že
stavebný úrad porušil ustaiiovenie čl. 41 os. 1, ods. 2 Chaity základných práv EÚ. Uvádza, že porušenie
týchto práv uplatňuje vo veci z toho titulu, že stavebný úrad síce dal procesný priestor účastníkovi konania
na uplatnenie námietok pred vydaním napadnutého územnélio rozhodnutia, ale navrhovaterom následne
predloženej dokumentácii apredovšetkým kzriadeniu vecného bremena sa účastnfk nemal možnost'
vyjadrit'. Má za to, že napadnuté rozhodnutie nie je dostatočne zdí5vodnené. Vrozhodnutí absentuje
akékorvek logické, zrozumitel'né a zákonné zdóvodnenie tej skutočnosti, že by i'nala byt' predmetná líniová
stavba vo verejnom záujme a že v súlade s legislatívnymi požiadavkami a zásadou proporcionality bolo
obmedzené vlastnícke právo účastníka konania. Na základe vyššie uvedených skutočností a tej skutočnosti,
že navrhovatel' v danom prípade nepostupoval v súlade so zásadou proporcionality, nakol'ko jednostranne
vložil do príslušného katastra nehnuterností k pozemkom účastníka konania vecné bremeno, konštatuje, že
účastník koiiania si v d'alšom uplatní svoje práva a nároky súdnou cestou, a to civilnou žalobou i správnou
(tzv. zásahovou) žalobou. Ked'že správny orgán, a ani prevádzkovatel' nevykonal test proporcionality, tak
napadnuté rozhodnutie je zat'ažené d'alšou vadou, a to nepreskúmaternost'ou, a preto je ho potrebné zrušit'.
Z uvedeného dóvodu má za to, že do skončenia súdnych konaní je potrebné vyčkat' tak, aby sa vysporiadalo
so všetkými námietkai'ni účastníka ešte pred realizáciou stavebných prác, a preto je návrh účastníka na
prerušenie konania dóvodný, ked'že v týchto konaniach sa b?ide posudzovat' predbežná otázka podl'a § 29
ods. 1 správneho poriadku.

III.

Záverom odvolatel' žiada odvolací orgán, aby napadnuté rozhodnutie zrušil
prejednanie a rozhodnutie.

a vec vrátil na nové

Následne dňa 14.08.20l7 bol na stavebný úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves doručený
Advokátskou kanceláriou Mandzák a spol., s.r.o., Zámocká 5, 811 0l Bratislava v zastúpení Univerzity
Komenského vBratislave, Šafárikovo-nám. 6, 811049 Bratislava, Návrh na prerušenie konania č.
KV/SU/151/2017/l 1554/ZK v súlade s ustanovení § 29 ods. I zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) až do právoplatného rozhodnutia súdu vo veci, a to na základe podanej žaloby, ktorou sa
Univerzita Komenského vBratislave domáha určenia, že pozemky žalobcu nie sú zat'ažené vecným
bremenom vprospech žalobcu aurčenia, že navrhované obmedzeiiie vlastníckeho práva zat'ažením
pozemkov žalobcu vecným bremenoi'n, nie je obi'nedzením, ktoré by najmenej obmedzilo vlastnícke právo
žalobcu. Prílohou návrhu bola žaloba podaná dňa 14.08.2017 na Okresný súd Bratislava IV.

Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na základe podaného odvolania listom č.
KV/SU/151//2017/15600/ZK zo dňa 06.09.2017 upovedomil podl'a § 56 správneho poriadku ostatných
účastníkov konania o obsahu odvolania a vyzval ich, aby sa k nemu vyjadrili v lehote do 7 dní odo dňa
doručenia tohto upovedomenia.

Účastník konania - navrhovater Orange Slovakia, a.s. v zastúpení advokátskou kanceláriou BG
Partners, s.r.o. Zámocká 36, 811 0l Bratislava listom zo dňa 22.08.2017 doručeným na stavebný úrad dňa
28.08.20l7 podal vyjadrenie k odvolaniu, v ktorom v podstate uviedol :

Podl'a § 66 ods. Izákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (d'alej len ,,ZEK") je
spoločnost' Orange Slovensko, a.s. vo verejnom záujme oprávnená zriad'ovať a prevádzkovat' verejné siete
(§2 ods. 1 a 2 ZEK) a stavat' vedenia (§2 ods. 13 ZEK) iia cudzej nehnutel'nosti. Považuje za potrebné
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uviesť, že zákonné vecné bremeno vzniká zo zákona samotným vznikom siete, resp. potrebou je3 vzniku.
V tejto súvislosti navrhovatel' poukazuje na zákonné ustanovenie § 66 ZEK, v zmysle ktorého je navrhovatel'
oprávnený zriad'ovat' a prevádzkovat' siete a stavat' ich vedenia na cudzej nehnutel'nosti, pričom povinnosti
zodpovedajúce uvedeným oprávneniai'n sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnutel'nostiach.
Zápis v katastri nehnutel'ností má teda deklaratórnu povahu. Vecné bremeno vzniká zo zákona, ateda
nevzniká až zápisom do katastra nehnutel'ností. Odvoláva sa na stanovisko Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR č. LPO-5132/2007/MK zo dňa 25.lO.2007, v ktorom sa jednoznačne konštatuje, že ,,právo
a povinnost' z vecného bremena podl'a § 69 zákona č. 610/2003 Z.z. vznikajú zo zákona až zriadením
verejnej elektronickej siete" a že ,zápis takéhoto vecného práva v katastri nehn?itel'ností má evidenčný
charakter...". Poukazuje na to, že na konanie o zázname vecného bremena sa nevzt'ahuje správny poriadok
aStavebný úrad nie je vecne príslušným správnym orgánom ani orgánom verejnej správy, ktorý je
oprávnený skúmat' zákonnost' postupu správneho orgánu na úseku katastra pri vykonaní tohto záznamu. Je
teda jednoznačné, že zákonná úprava uvádza, že telekomunikačná stavba je chránená aj zákonným vecným
bremenom. Vo vyjadrení citujú ustanovenie § 66 ZEK a § 34 zákona č. 162/1955 Z.z. okatastri
nehnuterností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam v znení neskorších predpisov.

Pre úplnost' d'alej uvádza, že Orange Slovensko, a.s. ako podnik poskytuje v zmysle § 2 ods. l a 13
ZEK elektroiiickú telekomunikačnú siet' vrátane vedení a táto siet' je verejnou elektronickou komunikačnou
službou a že poskytuje - zriad'uje a prevádzkuje verejnú elektronickú komunikačnú siet' a v zmysle § 66
ZEK disponuje opráviieniam k cudzím nehnutel'nostiam, ktoré sú vecným bremenom, ateda nezneužíva
ustanovenie § 66 ZEK vo svoj prospech, svojvol'ne nezapisuje vecné bremeno do katastra nehnutel'ností
a neporušuje ústavné práva účastníka konania tak ako tvrdí, ale plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo
zákona. Ktomuto tvrdeniu prikladá ,,Potvrdenie osplnení oznamovacej povinnosti? vydané
Telekorrmnikačným úradom SR. Jedná sa o vecné bremená, ktoré vznikajú zo zákona, konkrétne zo ZEK. Je
teda jednoznačné, že vzájoi'nné vzt'ahy účastníkov konania sú plne upravené ako príslušnými ustanoveniaíni
ZEK-, ako aj Ústavou, pričom všetky povinnosti a oprávnenia sú navrhovatel'om plne rešpektované, a teda
nemóže dí"jst' ani k ohrozeniu práva, právneho vzt'ahu ani k jeho porušeniu.

ĎaÍej k otázke verejného záujmu uvádza, že tento je daný sai'notným zákonodarcom a ako už uviedli
stavebný úrad nie je orgánom oprávneným skúmat' splnenie podmie»ok či už iiaplnenia zákonodarcom
požadovaiiých predpokladov alebo samotného zápisu vecného bremena katastrálnym úradom, teda
požiadavka na nerešpektovanie zákonného vecného bremena z akéhokorvek d5vodu je požiadavkou, ktorej
stavebný úrad nie je oprávnený vyhoviet', nakol'ko i'n?i zákon nezveruje takúto kompetenciu. Považuje túto
stavbu za stavbu verejného záujmu - stavba osobitného záujmu, pričom cituje ustanovenie § 126 stavebného
zákona.

Taktiež sa odvoláva na Stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR -
sekcie elektronickýcli koi'nunikácií a poštových služieb a sekcie výstavby, v ktorom v závere i'ninisterstvo
uvádza, že ,,aktivity podnikov': ktoré prispievajú k plneniu cierov Národnej stratégie pre širokopást'nový
prístup v SR, Programového vyhlásenia vlády SR , ako aj opatrenia ,,Zavádzanie sietí v bielych í'niestach
Slovenska': majú charakter všeobecnej prospešnosti a verejného záujmu. Rovnako vydal Stanovisko
resp. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti aj Telekomunikačný úrad SR, ktorý tak ako vyššie
uvedené prikladá k vyjadreniu a v ktorom sa uvádza, že : ,,podnik, ktorý poskytuje verejnú siet' je vo
verejnom záujme....?. Deklarovaiiie verejného záujmu d'alej opiera aj o ustanovenie e) 286 trestného zákona
- Posudzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Súčasne dáva do pozornosti, že
Ústava uvádza dve podmieiiky obi'nedzeiiia vlastníckeho práva, a to na ,,základe zákona" a ,,za odplatu': aj
tieto podmienky sú riešené v samotnom ZEK ako aj v 02. Pre doplnenie uvádza, že ZEK preberá v celom
rozsahu úpravu-obsiahnutú v článku 20 ods. 4 Ústavy SR. Vo vyjadrenf cituje ustanovenie § 66 ods. 5 ZEK.

K požiadavke odvolatel'a na predkladanie stavebnému úradu riadne vypracovaný geometrické plány,
ktorými sa stanoví presný rozsah ukladanej optickej siete sjej ochranným pásmom dáva do pozornosti
Stanovisko Úradu Geodézie, kartografie a katas;ra SR, v ktorom sa k problematike zápisu vecných bremien
do katastra iiehnutel'ností zo dňa 31.07.2013 vyjadril, že vecné bremeno, ktoré vzniká zo ZEI( viazne na
dotknutých nehnutel'iiostiach, nie na častiach nehnutel'ností. Správa katastra nerozhoduje o rozsahu vecného
bremena, jeho rozsa)i je iba právom účastníkov konania a v právomoci správy katastra je ho len zapísat',
a preto považuje predloženie geometrického plánu za neopodstatnené.
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Záverom vo vyjadrení navrhovatel' žiada Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky,
aby po zistení presného a úplného skutkovélio stavu veci odvolanie účastníka ako nedóvodné zamietol
a potvrdil napadnuté rozhodnutie o umiestnení stavby ako vecne správne.

Stavebný úrad následne dňa 08.11.20l7 listom č. KV/SU/151/2017/17606/ZK
predložil odvolaníi'n napadnuté rozhodnutie spolu so spisovým materiálom tunajšiemu
preskúmanie a rozhodimtie o odvolaní.

20 dňa 16.lO.2017

úradu najeho

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán podrobne a v
celom rozsahu preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie spolu s predloženým spisovým materiálom.
Rovnako preskúmal aj postup stavebného úradu v konaní, ktoré predchádzalo vydaniu napadnutého
rozhodnutia. Porovnal výrokovú čast', odí"vodnenie, aj poučenie napadnutého rozliodnutia s príslušnými
íimotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a
stavebným zákonom, ako aj yyhláškami Ministerstva životného prostredia Sloveiiskej republiky č. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a 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, všetlcy v platnom
znení a dospel k záveru, že ie dóvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Po preskúmaní predloženého spisového materiálu, odvolaniami napadnutého rozhodnutia, ku
skutkovým a právnym okolnostiam danej veci, odvolací orgán konštatuje nasledovné skutočnosti:

Dňa 20.04.2016 podal Marián Brezina - SAVE, Jankolova 4, 851 04 Bratislava vzastúpení za
navrhovatel'a spoločnost' Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava návrh na vydanie
územného rozhodnutie o umiestiiení líniovej stavby ,,BA AIRCRAFT-0028BR trasa B". Dňa 1l.05.2016
a dňa 29.05.20l7 bolo podanie doplňované.

Stavebný úrad oznái'nil listom č. KV/SU/1409/2016/12032/ZK zo dňa 27.06.20l6 začatie územného
konania vpredmetnej veci jednotlivo dotknutým orgánom aúčastníkom konania verejnou vyhláškou
a súčasne podl'a § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania z dóvodu, že pre dané
územie je spracovaný úzei'nný plán a podklady podania boli dostatočné na posúdenie iiávrhu.

Stavebný úrad v tomto oznái'neiií upozornil účastníkov konania, dotknuté orgány, že si mí"žu stanoviská
a námietky uplatnit' najneskór do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznái'nenia.

Na základe tohto oznámenia vzniesli námietky účastníci konania - vlastníci dotkimtých pozemkov :
Slovenská technická univerzita v Bratislave dňa 22.07.20l6 a Univerzita Koi'nenského v Bratislave dňa
28.07.2016.

Dňa 02.09.2016 Marián Brezina - SAVE, Jankolova 4, 851 04 Bratislava dodal na stavebný úrad
výkresy s upravenou trasou k umiestneniu predmetnej líniovej stavby.

Stavebný úrad oboznámil listoi'n č. KV/SU/ 1 40')"2016/25636/ZK zo dňa 31.12.20l6 účastníkov konania
a dotknuté orgány s upravením trasy, čím vyhovel námietke Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
tak, že vedenie trasy bolo z pozei'nkov v jej vlastníctve vypustené, pričom upozornil účastníkov konania a
dotknuté orgány, že si móžu stanoviská a iiámietky uplatnit' najnesk8r do 10 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznái'nenia.

Dňa 25.01 .2017 podala Univerzita Koi'nenského v Bratislave vyjadreiiie k podkladom pred vydaním
rozhodnutia - záporné stanovisko k vydaniu povolenia na líniovú stavbu, a to na základe zistenia, že je
vlastníkom i d'alšfch parciel (konkrétne parcely č. 2985/1 a 2937/4 k.ú. Karlova Ves), cez ktoré plánovaná
trasa Optického prepojenia prechádza.

Následne stavebný úrad pristúpil k vydaniu napadmitého rozhodn?itia č. K V/S U/1 5 1/201 7/1 1 554/ZK zo
díqa 13.06.201l ktorým umiestnil stavbu :,,Optické prepojenie BA Staré Grunty 0300BR Internáty
Mladost' Il70BR Cubicon 0674BR': ul. Staré Grunty, lokalita Slávičie údolie v katastrálnom území
Karlova Ves,Bratislava, navrhovatel'ovi spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08
Bratislava ?ČO : 35 697 270. V rozliodnutí stavebiiý ťirad rozhodol o nái'nietkach účastiiíkov konania.

Podl'a ustanovenia § 140 stavebného zákona, ak nie je výsiovne ustanovené inak,
konanie podra tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

vzt'ahvtjúZ/ Sa na
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Podra ustanovenia 8, 3 ods. l správneho poriadku, správne orgány postupufi:t v konaní v súlade so
zákonmi a inými právnyrni predpismi. Sú povinné chránit' záujmy štátu a spoločnostž, práva a %
fyzických osv5b a právnických osób a dósledne vyžadovat' plnenie ich povinností.

Podl'a ustaiiovenia § 3 ods. 2 správneho poriadku, spráme orgány sú povinné postupovat' v konaní
v úzkei s'i'tčinnosti s účastníkmi konania, zítčashnenými osobami a inými osobami, ktoyých sa konanie týka
ádat'-im vMy príležitost', aby mohli svoie práva záuimy účinne obhaiovat', naima sa vy7adrit' k podkladu
ro;hodnutia, a uplatnit'svoie návrhv. Účastníkom konania , z'ítčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa
konanie týka mWsia správne orgčmy poskytovat' pomoc a poučenie, aby pre neznalost' právnych predpisov
neutrpeli v konaní ujmu.

Podra ustanovenia § 32 ods. 1 správneho poriadku, správny orgán ie povinný zistit' presne a úplne
skutočný stav veci a za tým účelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len
návrhmi účastníkov konania.

Podra ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku, správny or;z,án ie povinný dat' účastníkovi konania
a áčastneným osobám možnost', aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli k jeho podkladu i k spósobu jeho
zistenia ffl prípadne navrhn'i:tt' jeho doplnenie.

Podl'a ustanovenia 8, 46 správneho poriadku, rozhodnutie musí bvt' v súlade so zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho vydat' orgán na to príslušný, musí vychádzat'zo sporahlivo zisteného stavu veci
a musí obsahovat' predpísané náležitosti.

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

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

Podl'a ustanovenia § 59 ods. 3 správneho poriadku, odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti
správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové preiednanie a rozhodnutie, pokiar je to vhodnejšie najmá
z dóvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správnv orgán 7e právnym názorom odvolacieho orgáriu viazaný.

Odvolací orgán je oprávnený hodnotiť kvalitu preskúmavaného rozhodnutia nielen z hradiska jeho
zákonnosti, ale aj zhradiska jeho správnosti. Vzávislosti od výsledku zistení vrámci preskúmania
konkrétneho napadnutého rozhodnutia, rozhoduje odvolací orgán v intenciách ustanovení e) 59 ods. 2 alebo §
59 ods. 3 správneho poriadku.

Správne rozhodnutie je najpodstatnejšie a konečné štádium celého rozhodovacieho procesu, pričom
vyjadruje účel a zmysel celého správneho konania. Rozhodnutie je zároveň aktom aplikácie práva, ktorým
sa predpísaným procesným postupom autoritatívne zasahuje do právnej situácie konkrétnych fyzických osí"b
alebo p-rávnických osí"b (predovšetkým účastníkov konania). Vzhl'adom na dóležitost' kaMého rozhodnutia,
ustanovenie § 46 správneho poriadku stanovuje taxatívne vlastnosti, ktoré každé správne rozhodnutie musí
bez výnimky obsahovat'. Jednou a azda iiajd61ežitejšou z týchto vlastností je atribút zákonnosti. Zákonnost'
rozho-dovania, teda postupu správneho orgánu pred vydaním samotného rozhodnutia vyplýva aj
ustanovenia § 3 ods. 1 správneho poriadku.

z

Odvolací orgán vodvolacom konaní po preskúmaní predloženého spisového
rozsahu a po posúdení veci uvádza nasledovné :

materiálu v celom

Podl'a Fg 3 ods. l vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuie a) meno, priezvisko(názov) a adresu
(sídlo) navrhovatera, b)predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spósobu jeho
doterajšieho využitia, c) zoznam všetkých účastníkov územného konania, d) druhy a parcelné čísla pozemkov
podra-katastra nehnuterností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorvch sa r2zenmé rozhodnutie týka,
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parcelné čísla susedných pozemkov asusedných stavieb, e) ak ide onávrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovater k pozeinku vlastrícke
alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastnit',.......

Podl'a ustanovenia § 35 ods. l stavebného zákona, územné konanie sa začína na písomný návrh
'ítčastníka konania, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží
dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismž k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou osobou (§
45 ods. 4) a dokladmi ustanoven8mi osobitn8mi predpismž. Vnávrhu sa uvedie zoznam právnických os«5b
a 5izi&'ích osób, ktoré prichádzaiú do úvahy ako účastnícž konania a s'i't navrhovateťovi známi.

Podra ustanovenia § 35 ods. 3 stavebného zákona, ak predložený návrh neposkvtuie dostatočný podklad
pre posMenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území (§ 32), najmá vplyvov na
životné prostredie, wzve stavebnv úrad navrhovatera, aby v primeranej lehote dopbnil potrebnými údaimi
alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné koname zastaví. Ák navrhovater nedoplní návrh na vydanie
územného rozhodnutia požadovan8m spósobom v určenei lehote, stavebný úrad úzenmé konanie zastaví.

Podl'a ustanovenia § 36 ods. l stavebného zákona, stavebný v2rad oznámi začatie územného konania
dotknutým orgánom avšetkým známym účastníkom konania anariadi ústne pojednávanie spojené
s miestnym spravidla s miestnym zist'ovaním. St'tčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a prípomienky
rm5žu upiatnit' najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že na ne neprihliadne. Stavebný'ítrad oznámi
začatie územného konarúa do 7 dní odo dňa, ked' ie žiadost' o územné rozhodnutie úplná.

Podl'a ustanovenia 39a ods. 1 stavebného zákona, rozhodiíutím o umiestnení stavby sa určuie stavebn8
pozemok, umiestnuie sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky
na obsah projektovej dokuinentácie a čas platnosti rozhodnutia. Urmestnenie stavby sa vyznačí v grqfickej
prílohe územného rozhodnutia.

Odvolací orgán uvádza, že návrh splnomociieného zástupcu navrhovatera/stavebníka neobsaboval všetky
predpísané náležitosti, týkajúce sa potrebných údajov taxatívne uvádzaných v ustanovení § 35 ods. l
stavebného zákona a § 3 ods. l vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákoiia, a preto o ich doplnenie mal stavebný úrad navrhovatel'ov zastúpených splnomocneným
zástupcom taktiež vyzvat'. Návrh vóbec neobsahoval zoznam účastníkov úzeí'nného konania, druhy
a parcelné čísla pozemkov podra katastra nehnutel'ností s uvedeníí'n vlastn'íckych a iných práv, ktorých sa
územné rozhodnutie týka. Odvolací orgán je názoru, že vdanom prípade nebolo možné aplikovat'
ustanovenie § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č.- 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, podl'a ktorého ,,Ák ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej
stavby alebo v o&5vodnených prípadoch aj zvlášt' rozsiahlej stavby s velkým počtom účastníkov konania,
územného rozhodnutia ovyužití územia, ochránenej časti krajiny, ostavebnej uzávere, ak sa týka
rozsiahleho územia, t'tdaje podra odseku 1 písm. c) ad) sa vnávrhu neuvádzafi:t, ale uvedie sa opis
prebiehafi:tceho hraníc územia. V danom prípade sa síce jedná o návrh na vydanie územného rozliodn,utia
"o umiest'není líniovej stavby, avšak sa v dano;n prípade nejedná o rozsiahle územie v rozsahu stavby v dÍžke
cca 890 m. Nie je možné oznámit' územné konanie o rimiestnení líniovej stavby, ktorá nepožíva status
verejnoprospešiiej stavby podl'a schválenej úzei'nnoplánovacej dokumentácie ( §l08 ods. 2 písm. a)
stavebného zákona) bez uvedenia základnýcli údajov o mieste stavby. Tým nebol dodržaný zákonný postup,
ktorý pripúšt'a možnost' stavebnému úradu oznámit' začatie územného konania do 7 dní až po tom, ked' je
žiadost' o územné rozhodnutie úplná. V spisovom materiáli sa nachádza ,,Zoznam dotknutých pozemkov"
nawhovaiiou stavbou, ktorý bol doplnený dňom 29.05.20l7, teda po oznát'není o začatí územného konania
o umiestnení stavby. Tento rozpis pozemkov stavebný úrad neuviedol ani v oznámení zo dňa 30. 12.2016,
ktorým oboznamoval účastníkov konania o možnosti vyjadrit' sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia
k zmene trasy stavby. Z uvedeného odvolací orgán považ?ije rozhodnutie za nepreskúmatel'né z dí"vodu jeho
nezrozumitel'nosti.

Podl'a ustanovenia § 17 ods. 1 správneho poriadku, účastníci konania, ich zákonní zástttpcovia
a opatrovníci sa inóžu dat'zastupovat' advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia.

9



Podl'a ustanovenia § 17 ods. 3 správneho poriadku, splnomocnenie na zastupovanie treba preukázat'
písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Návrh (žiadost') o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podal dňa 20.04.2016 Marián
Brezina - SAVE, Jankolova 4, 851 04 Bratislava v zastúpení za navrhovatera spoločnost' Orange Slovensko,
a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Knávrhu bolo predložené plnomocenstvo zo dňa 20.l.20l6 od
spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorým táto spoločnost' ako navrhovater splnomocnila spoločnost'
Ericsson SloÝakia spol. sr.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava kjej zastupovaniu kzabezpečeniu
súvisiacich povolení podra stavebného zákona. Toto splnomocnenie bolo udelené do 31.Ol.2017. Táto
splnomocnená právnická osoba udelila splnomocnenie dňa 22.1.2016 spoločnosti SUPTel, spol. s.r.o., Prispli
Šajbách 3, 831 06 Bratislava. Toto plnomocenstvo bolo udelené do 31.12.2016. Následne SUPTel, spol.
s.r.o. splnomocnil : Mariána Brezinu n SAVE, Jankolova 4, 851 04 Bratislava, do 31.12.2016. Z uvedeného
vyplýva, že v čase vydania napadnutého rozhodnutia dňa 13.06.2017 už neboli predmetné splnomocnenia
platiié. Stavebný úrad vrozhodnutí považoval za účastníkov územného konania aj spoločnost' Ericsson
Slovakia spol. s-r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, spoločnost' SUPTel, spol. s.r.o.-, Pri Šajbách 3, 831 06
Bratislava a tiež Mariána Brezinu - SAVE, Jankolova 4, 851 04 Bratislava, bez právneho titulu.

Podl'a ustanovenia § 38 stavebného zákona, ak nemá navrhovater k pozemku vlastnícke alebo iné
? možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití
územia vydat' len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastnit'.

Podl'a ustanovenia § 139 ods. l stavebného zákona, pod poimom ., iné práva k pozemkom a stavbám
" použitým v spojení ,, vlastnícke alebo iríé práva k pozemkom a stavbám na nich " sa podra povahy prípadu
rOZunlie

a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej k'i;tpnej zmluve alebo
dohody o bu«Mcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočnit' stavbu alebo jej
zri?ieriu,
právo avyplývaiúce z vecného bremena spoieného s pozemkoín alebo stavbou,
právo vyplývajÚce z iných právnych predpisov,
užívarúe pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočnit' stavbu
alebo jej zmenu.

b)
c)
d)

Podl'a ustanovenia § 151o ods. l veta prvá Občianskeho zákonníka, vecné bremená vznikaiú
písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou
dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.

Podra íS) 7 pís. c) zákona l 62/ 1995 Z.z. katastrálneho zákona, kataster obsahuie tieto v'tdaie .a
c) Maje o právach k nehnuternostiam, údaje o vlastníkoch nehnuterností (d'alej len "vlastník':) a o iných
oprávnených z práv k nehnutel'nostiam (d'alej len "oprávnená osoba"), ak ide o fyzickú osobu, meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodema, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú
osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ako aj údaie o skutočnostiach súvisiacich s právami k
nehnuternostiam,

Podl'a § 70 katastrálneho zákona,
(1) Údaie katastra uvedené v ,§ 7 sú hodnoverné, ak sa nepreukáže opak.

Odvolací orgán uvádza, že vzhl'adom k skutočnosti, že na vÝpisoch z listov vlastnfctva č. 4977
(vlastník SR v správe MH SR), č. 497?, č. 46 (vlastník Hl. m. SR Bratislava), č. 727 a č. 5284 (vlastník
Univerzita Komenského v Bratislave) je v ,,ČastÍ C : Ťarchy" uvedené a zapísané ,,Vecné bremeno podra §
66 ods. 1 písm. a) zákona oelektrorúckých komunikáciách č.351/2011 Z.z. - oprávnenie zriad'ovat'
a prevádzkovat' vereýné siete a stavat' ich vedenia na cudzeý nehnuternosti, o elektronických komunikáciách
(na pozemok registra E KN parc. č. 2061 0, na pozemok registra E KN parc. č. 20609, na pozemok registra C
KN parc. č.2984/2, na pozemok registra C DJ parc. č. 2989/1, na pozemok registra E KN parc. č. 20074, na
pozemok registra C BJV parc. č.293 7/1 0, na pozemok registra C K?N parc. č.2985/2, na pozemky registra C
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KN parc.č. 293 7/2,6, 2940/1,30,31,3 7,47 a na pozemky registra C KN parc.č. 293 7/4,21,24,2971/1,2983/25,
2985/1) vprospech oprávneného zvecného bremena spoločnost' Orange Slovensko, a.s. (IČO .'
35 697270)", nebolo potrebné zo strany prvostqpňoyého správneho orgánu aani odvolacjeho orgánu
skúmat' podmienky vzniku zákonných vecných bremien, najmá však to, či sa jedná v danom prípade podl'azákona o elektronickycli koinunikáciách o 'stavbu vo vereÍnom záujme a či ie navrhnutá v nevyhnutnom
?. Týi'nito zapísanýini vecnými breinenaini v-katastri -ne'hnutel'nostř navrhovatel' vsúlade
s ustanoveniami stavebného zákona preukázal správnemu orgánu tzv. iné právo k pozemkoi'n. Stavebný úrad
v územnom konaní aani odvolací orgán vodvolacom konaní nemajú právomoc skúmat' oprávnenost'
zápisu/záznamu takýchto vecných bremien vkatastri nehnutel'ností, ktorý bol vykonaný podl'a iných
právnych predpisov a iným správnym orgánom. Tieto námietky vznesené v odvolaní si musí odvolatel'
uplatnit' inými právnymi prostriedkami.

Podra ustanovenia § 66 ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickýcli
komunikáciách - práva a povinnosti k cudzím nehnuternostiam (1) Podrxik móže v nevylqnutnqm rozsahu a
ak ie to vo vereinom záuime a) zržad'ovat' a prevádzkovat' vereiné ,yiete a stqvat' ich vedenia na cudzei
nehnuternosti, (2) Povinnosti zodpovedaiúce oprávneníam pod?7'a odseku I písin. a) sú vecnými bremenami
viaznucimi na dotknu't'ícl? nehnuternostiqch. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuterností podá
podnik. (5) Ák je vlastník alebo užívater íqehnuternosti v dósledku výkonu práv podniku podra odseku 1
obmedzený v obvyklom užívaní nehnuternosti, má právo na jednorazovú primerai3ú náhradu za n't'ttené
obmedzenie užívania nehnuterrxosti. Nárok na jednorazovú náhradu sí musí vlastník nehnuternosti uplatmt' v
príslušnom podmku do jedného roka odo dňa, ked' sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núte'íiho
obmedzenia užívania nehnuternosti, najneskór však do troch rokov odo dí;ia, ked' k vzniku rníterrého
obmedzenia užívanža nehnuternosti došlo. Ák sa podrúk a vlastník ríehnuternosti na výške primeranej
náhrady nedohodnú, je kaMý z nich oprávnený podat' súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo
dna uplatnenia si nároku v príshtšnom podniku.

Niet pochýb o tom, že vlastnícke právo je základným vecným absolútnym právom, ktoré pósobí voči
každému a ako najzákladnejšie subjektfvne právo je v podstate chráneiié priai'no či nepriai'no celým právnym
poriadkom počnúc ústavou tak, ako to uviedli odvolatelia v svojicli odvolaniacli. Zásah alebo obi'nedzenie
vlastníckeho práva možiio uskutočnit' len zákonným sp6soboí'n, iked' napadnutým rozhodnutím
(rozhodnutím o umiestnení líniovej stavby) vtoi'nto štádiu prípravy stavby správny orgán ani budúci
stavebník priamo do vlastrríckeho práva účastník konania nezasahujú. Podra predložených výpisov z listov
vlastníctva č. 4977 (vlastník SR v správe MH SR), č. 497? (vlastník Hl. i'n. SR Bratislava), č. 46 (vlastník
Hl. m. SR Bratislava), č. 727 (vlastník Univerzita Komenského v Bratislave) a č. 5284 (vlastník Univerzita
Komenského vBratislave) je nawhovatel' oprávnený zriad'ovat' aprevádzkovat' verejnú elektronickú
komunikačnú siet' aj na danýcli cudzích nehnutel'nostiach vzmysle § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011
o elektronických koí'nunikáciách, tak ako mu to vyplýva z vecným bremien uvedených v t'archách na listoch
vlastníctva. Táto stavba podra § 66 ods. 2 uvedeného zákona bude vecným bremenom viažuciin sa na
pozemky odvolatera, ktorých je vlastníkom stým, že podí'a § 66 ods. í zákona oelektronických
komunikáciách, ak je vlastník alebo užívatel' nehnutel'nosti v dí"sledku výkonu práv podniku podl'a odseku §
66 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. obmedzený v obvykloi'n užívaní nehnutel'nosti, má právo na jednorazovú
primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnutel'nosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí
vlastník nelinutel'nosti uplatnit' v prísluši'iom podniku do jedného roka odo dňa, ked' sa dozvedel o
skutočnosti, že došlo k vzríiku núteného obmedzenia užívania nehnutel'nosti, najneskór však do troch rokov
odo dňa, ked' k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuternosti došlo. Ak sa podnik a vlastník
nehnutel'nosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nicli oprávnený podat' súdu návrh na
rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnoi'n podniku. Vzhl'adom na uvedené
platí, že zápisoi'n t'archy - vecného bremena je pre stavebný ťirad už v územiioi'n konaní preukázané tzv. ,,iné
právo" k pozemkom vo v?astníctve odvolatel'ov podl'a 'g 139 ods. l písm. c) stavebné)io zákona.

Podl'a ustanovenia !' 137 ods. 1 stavebného zákona, stavebne: v'tradv vykonávaiůce konmie podra íohto
zákona, sa pokúsia vždv qi o dosiahnufie dohodv'ůčastníkov konania pri'h'ch námietkach, ktoré vyplvvait't
z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračuit't rozsah ppávomoci stavebného t'tradu
alebo spolupósobiacich orgánov štátrxej moci.
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Podl'a ustanovenia § 137 ods. 2 stavebného zákona, ak medzi účastníkmi konania nedóide k«lohode
o námietke podra odseku 1, ktorá, keby sa zistilo jej oprávnenie, by znemožrúla uskutočnit' požadované
opatrenie alebo by ho umožnila uskutočnit' len v podstatne žnej miere alebo forme, odkáže stavebriý úrad
navrhovatera alebo iného účastníka podra povahv námietky na sítd alebo na iný príslušný orgán a konanie
:.

Podl'a ustanovenia § 137 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa musí predložit'
dókaz, že na .ítde, prípadrie inom príslušíqom orgáne bol podaný návrh na rozhodnutie v spornej veci. Ak
návrh nebude v určenej lehote podaný, móže si stavebrxý úrad urobit' úsudok o riámietke sám a rozhodnút' vo
veci.

Účastník konania - Univerzita Komenského v Bratislave pred nadobudnutím právoplatnosti napadnutého
rozhodnutia, zaslal prostredríctvom Advokátskej kancelárie Madzák aspol., s.r.o., na stavebný úrad
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves kópřu-Žaloby, podanej na Okresný súd Bratislava [V dňom
14.08.2017, ,,o určenie, že pozemky vo vlastníctve žalobcu nie sú zat'ažené vecným bremenom v prospech
žalobcu a iné". Odvolací orgán s poukazom na podanú žalobu a námietky odvolatel'ov, ktoré vyplývajú
z vlastníckych alebo iných práv k pozemkoi'n a súčasne prekračujú právomoc stavebného úradu má za to, že
sa jedná nesporne o predbežnú otázku, od posúdenia ktorej závisí rozhodimtie vo veci a na jej vecné
rozhodnutie nie je príslušný správny orgán, pred ktorým prebieha dané správne konanie, ale súd. Uvedená
predbežná otázka, ktorá je predmetom správneho konania je dóvodom iia prerušenie územného konania
podl'a § 29 správneho poriadku s použitím e) 137 ods. 2 stavebného zákona. Vzhl'adom k skutočnosti, že
v danom prípade je už podaná žaloba na súd, stavebný úrad nie je povinný sa v novom prejednaní veci
pokúsit' o dosiahnutie dohody, ale po vrátení veci je povinný prerušiť územného konanie až do doby
právoplatného ukončenia súdneho konania vo veci predmetnej žaloby.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej politiky, po preskúmaní veci na podklade
predloženého spisového i'nateriálu konštatuje, že odvolaním napadnuté rozhodnutie č.
KV/SU/151/2017/11554/ZK zo dňa 13.06.2017, ktorým stavebný úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves vydal územné rozhodnutie o?imiestnení stavby :,,Optické prepojenie BAStaré
Grunty 0300BR Internáty Mladost' 1170BR Cubicon 0674BR': ul. Staré Grunty, lokalita Slávičie
údolie v katastrálnom území Karlova Ves, Bratislava, navrhovatel'ovi Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,
8921 08 Bratislava, je potrebné zrušit' zdóvodu podanej žaloby vo veci občianskoprávnej námietky
vyplývajúcej z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom navrhovanou stavbou dotknutých.

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučen le

Toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu odvolat'. Rozhodnutie
nie je preskúmatel'né súdom.
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Mgr. Tomáš Mateiěka
vedúci odboru výstavby a bytovej politiky

Okresiiélio úradu Bratislava
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Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania vereiqou vyhláškou :

1. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
2. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 8921 08 Bratislava
3. Ing. Jaroslav Bakyta, Cabanova 32, 841 02 Bratislava - proj ektant
4. SG Shopping s.r.o., Staré Gruiity 24, 841 04 Bratislava
5. Univerzita Koinenskélio v Brati'slave, Šafárikovo nám. 6, 811 02 Bratislava zastúpená Mgr. Róbertom Guloin,
MBA, riaditel'om Uiiiverzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolské Mesto E. Štúra - Mlyny, Staré gr?inty 36,
841 04 Bratislava

6. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 811 07 Bratislava
7. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislave
8. Wastníci pozemkov astavieb, ako aj susedných pozei'nkov astavieb vtrase uiniestňovanej stavby, ktorých
vlastnícke alebo iné práva inóžu byt' rozhodímtím priai'no dotknuté (?ilica Staré Grunty, lokalita Slávičie údolie v k.ú.
Karlova Ves)

Na vedomie:

i.Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne iiám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
2.Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 892108 Bratislava
3.Ing. Jaroslav Bakyta, Cabanova 32, 841 02 Bratislava - projektant
4.SG Shopping s.r.o., Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
5. Univerzita Komenského v Bratislave, zastúpená riaditel'oi'n Mgr. Róbeitom Gulom, MBA, Vysokoškolské
Mesto E. Štúra - Mlyny, Staré grunty 36, 841-04 Bratislava
6. Slovenská technická ?iniverzita v Bratislave, Vazovova 5, 81107 Bratislava
7. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislave

Co:

I.Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, stavebný úrad, Náin. sv. Fraiitiška 8, 842 62 Bratislava 4

2. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nái'n. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
- so žiadost'ou o zverejnenie a následné vrátenie tunajšiemu úradu

3. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky - tu, so žiadost'ou o vyvesenie na úradnej tabuli

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenie verejnej vyhlášky - za deň doručenia rozliodnutia sa považuje 15. deň
vyvesenia na úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky iia Tomášikovej ulici č. 46
v Bratislave

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenia:
Pečiatka a podpis:

3-;'4eíP

I,r
. - "- ké ča8t' arffiislmm - %ík»a ?

.' ; a : oaníe územn? konswím
; ;ibebného p?

;-xim. sv. FranUška 8
:.:-í2 62 Brauslava-4

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:
fi. 1. 2J;'P
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