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Vec

Odvolanie (rozklad) proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie výstavby
č. 05133/201 8/SV/4 14 zo dňa 18. Ol. 2018 - upovedomenie a výzva

Ministerstvo dopravy avýstavby SR, sekcia výstavby (d'alej len ,,ministerstvo"),
v súlade s ust. § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriaďok) v znení
neskorších predpisov upovedomuje účastníkov konania, že prokurátorka Krajskej prokuratúry
Bratislava podala proti rozhodnutiu ministerstva č. 05133/2018/SV/414 zo dňa 18. Ol. 2018
odvolanie (rozklad), ktorý vo fotokópii prikladáme.

Ministerstvo podra § 24 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o prokuratúre") doručovalo uvedené rozhodnutie o proteste
prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd 144/17/1100-16 zo dňa 28. 07. 2017
prokurátorke Krajskej prokuratúry Bratislava a účastníkom konania.

Účastníkom konania bolo uvedené rozhodnutie ministerstva doručované formou
verejnej vyhlášky podra § 26 správneho poriadku; rozhodnutie ministerstva bolo vyvesené na
úradnej tabuli miiiisterstva dňa 22. Ol. 2018 a zvesené dňa 06. 02. 2018, pričom za ďeň
doručenia sa považuje deň zvesenia

Ministerstvo zároveň zverejnilo uvedené rozhodnutie na webovom sídle ministerstva,
v časti ,,Verejné vyhlášky".

Ministerstvo podra zákona č. 305/2013 Z. z. oelektronickej podobe výkonu
pósobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon
č. 305/2013 Z. z.?) zabezpečilo odoslanie uvedeného rozhodnutia prostredníctvom e-mailu na
adresu vvme@)mindop.sk za účelom jeho doručenia do elektronických schránok Krajskej
prokuratúry Bratislava, Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky
a stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Podra zákona č. 305/2013 Z. z. ministerstvo zverejnilo ?ivedné rozhodn?itie aj na
centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti ,,Úradná
tabul'a".



Podra § 24 ods. 1l zákona oprokuratúre proti rozhodnutiu oproteste sa rn8žu
prokurátor a účastníci konania odvolat' alebo podat' rozklad, ak v ods. 12 nie je ustanovené
inak.

Účastn?íci konania mohli podat' odvolanie (rozklad) v zákonom stanovenej lehote 15
dní odo dňa doručenia rozhoďnutia, t. j. do 21. 02. 201 8; v zákonom stanovenej lehote nebolo
na ministeiastvo doručené žiadne odvolanie (rozklad) účastníkov konania.

Odvolanie (rozklad) prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd }44/l 7/1 100-
32 zo dňa 05. 03. 2018 proti uvedenému rozhodnutiu ministerstva bolo doručené na
ministerstvo dňa 09. 03. 201 8; podl'a oznámenia prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava
jej bolo uvedené rozhodnutie ministerstva doručené dňa 27. 02. 2018; z uvedených dóvodov
uvedené rozhodnutie nemohlo nadobuďnút' právoplatnost'.

V záujme ochrany svojich práv a právom chránených záujmov Vás vyzývame, aby ste
sa kobsahu odvolania (rozkladu) vyjadrili v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto
upovedomenia.

S pozdravom

Ing. Tibor Németh
generálny riaditer sekcie výstavby

Príloha: podra textu

Upovedomenie bude účastníkom konatúa doručené verejnou vyhláskou vyvesením po dobu
7 dtií na úradnej tabuli MDV SR, Námesíie Slobody 6, P. 0. Box 100, 810 05 Bratislava a
zároveň bude zverejnetié ria webovom sídle MDVSR v častf ,, Verejííé vyhlášky?, ako aj na
centrálnej úradnej elektronickej tabuli na strátxke portálu www.slovensko.sk v časíi
,, Úradná-tabul'a"

?. Ziiámym aneznámym právnickým osobárn afyzickým osobám, ktorých vlastnícke
alebo iné 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 Sternmtiller, Púpavová 36, 841 04 Bratislava
7. Ing. Dáša Bučková, Nad lúčkami41, 841 05 Bratislava
8. Ing. arch. Anna Priečinská, Lackova 5, 841 05 Bratislava
9. Kamil Kaininský, Lackova 5, 841 05 Bratislava
10. Ing. Daša Kubešová, Nad lúčkami41, 841 05 Bratislava
11. RNDr. Miroslav Kubeš, Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava
12. Ing. Viera Mihalková, Nad lúčkaini 35, 841 05 Bratislava
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13. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na ulici Nad lúčkami č.
16, č. 33-43, Lackova 3, 5, 7, vlastníci pozemku parc. č. 1881/2, k. ú. Karlova Ves

Na vedomie:

1. Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava (k č. Kd 144/l 7/1100-16
zo dňa 28. 07. 2017)
Okresný úrad Bratislava, OVBP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 so fiadost'ou
o zverejtxenie upovedomenia MDVSR na úradnej tabuli Vášho úradu po dobu 7 dní

3. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava so žiadost'ou o zverejnenie upovedomenia MDV SR txa úradtxej tabuli Vášho
úradu po dobu 7 dní

2.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia upovedomenia MDV SR :

Dátum vyvesenia .3. :. .'l.,. . ]. .c. Id'. ]=
?S

M*sts; {,asf' Eaitimava-Kanova ?
@d?r)i6 vzerarí=.;'i=o bonania

a stvivebríeh6poryíaďk»4
Nárrí. sv. řrantiš»u» I
842 62 Braíislaw» 4

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia
Poďpis a odtlačok úradnej pečiatky
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KRAJSKA PROKURATÚRA BRATISLAVA
Vajnorská47, 81256 Bratislava

Ministerstvo dopravy a výstavby Síovenskej republiky
sekcia výstavby
Námestie slobody 6
P. 0. Box 100
81005 Bratislava 15
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Váš list číSí0/ZO dňa
051 33/201 8/SV/4 14

Naše čísío
Kd 144/'17/1100-32

Vybavuje/!W
JUDr. Satínová/247

Bratislava
5.3.2018

Vec

Rozklad rozhodnutíu č. 05133/2018/SV/414 z 18.1.2018 o?nevyhovení protestu
prokurátora

Í

Proti rozhodnutiu Minísterstva dopravy a výstavby Slovenskei republiky, sekcíe
výstavby (d'alej len ,,ministerstvo") č. 05133/201 8/SV/414 z 'l 8.1.2018, ktorým nebolo
vyhovené protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava sp. zn. Kd
144/'!771100-í6 z 28.7.2C)17 proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratíslava, odboru
výstavby a bytovej polítiky (ďalej len ,,odvolací orgán") č, OU-BA-OVBP2-
2017/í 1 878/KAZ zo 6.3.2017, ktorým bolo zmenené odvolaniami účastníkov konania
napadnuté rozhodnutie stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
č. m/SU/12'l8/20'l4/6314/VK zo 14.10,2014 (ďalej Íen ,,ÚR") v osobe navrhovatera,
vypustením častí ,,peší chodník z ulice Nad Lůčkami na Lackovu ulicu" z názvu
objektu ,,so 08 Komunikácie a spevnené plochy + peší chodník z ulice Nad Lúčkami
na Lackovu ulicu" Predpokíadaná objemová skladba, doplnením podmienok podbjen

ÚRodrážkou 5 ÚR a pod 'odrážkou 7 ŮR a konštatovaním, že? toto rozhodnutie s
pripojeným situačným výkresom je neoddeliternou súčasťou ÚR, ktorého ostatné
časti s výnimkou sítuačného výkresu ostávajú nezmenené a v platnosti

podávam
l

podra § 24 ods. 11 zákona č. 153/20C)1 Z. z, o prokuratúre vznení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o prokuratúre")

rozklad

ažíadam napadnuté rozhodnutie zmenit' tak, ze podanému protestu prokurátora
bude vyhovené.
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Odóvodnenie

V prvom rade dávam do pozornosti, že prokurátor níe je subjektom, ktorému
móže byt' rozhodnutie o proteste prokurátora doručované vereinou vyhláškou. ?
Iehota na podanie rozkladu nemohla začať plyríút' od 6.2.2€)18.

Prokurátor sa o existencii rozhodnutia minísterstva č. 05133/20'l8/SV/414 z
l8.'l .20'l8 dozvedel 27.2.2018, ked' bolo elektronicky Krajskej prokuratúre Bratislava
oznámené - na základe urgencie z 21.2.2018, že rozhodnutie bolo už vydané a
účastníkom konania a Krajskej prokuratúre Bratislava bolo doručované verejnou
vyhláškou podl'a § 26 správneho poriadku s tým, že na úradnej tabuli ministerstva
bolo vyvesené 22.1.2018 a zvesené 6,2.20'l8 a zároveň podl'a zákona č. 305/2013
Z. z. bolo zverejnené 22.1.2018 na oentrálnej úradnej elektronickej tabuli.
Ministerstvo k tomuto oznámeniu predložilo scan označeného rozhodnutia a dokíady
o jeho zverejnení na CUET.

Podl'a § 24 ods. 13 zákona o prokuratúre na konanie o proteste prokurátora
proti rozhodnutiu alebo opatreniu a na konanie o odvolaní a rozklade sa vzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuie inak.

Podl'a § 26 ods. 1 zákona č. 7U1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,spr;'vny poríadok') doručenie verejnou vyhláškou potúije
správny orgán v prípade,, ked' účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi,
alebo pokial' to ustanovuje osobitný zákon.

Podl'a § 24 ods. 2 zákona o prokuratúre účastníkmi konania o proteste
prokurátora sťí tí, ktorí boli alebo mali byť podl'a osobítného predpísu účastníkmi
konarúa pred orgánom verejnej správy, v ktorom bolo vydan«á protestom napadnuté
rozhodnutie alebo opatrenie. Ak protestom napadnuté rozhodnutíe alebo opatrenie
bolo vydané v administratívnom konaní, v ktorom nebol osobitným predpisom
výslovne ustanovený okmh účastníkov konania, účastníkmi konania o proteste
prokurátora sú tí, ktorých práva, právom chráneruá záujmy alebo povinnosti by mohli
byť rozhodnutím o proteste priamo dotknut«á=.

Podl'a § 24 ods. 10 zákona o prokuratúre roz,hodnutie q proteste prokurá.tora
doručí org.án vereinei správy prokurátorovi a účastníkoí. konania. Ak o proteste
rozhodoval nadriadený orgán, doručí mzhodnutie o proteste aj orgánu verejnej
správy, ktorýr napadnuté rozhodnutie alebo protest vydal.

Ak ministerstvo pristúpilo k doručovaniu rozhodnutia o proteste prokurátora
verejnou vyhláškou, aplikujúc pri tom § 26 správneho poriadku - zrejme pri použití
§ 24 ods. 13 zákona o prokuratúre, zdórazňujem, že z dikcie fg 26 správnet3o
poriadku ie zreimé, že verejnou vyhláškou rnožn.o doručovať rozhodnutia výlučne
účastníkom konania. Pri legálnej definícii účastnikov konania obsiahnutej v § 24 ods.
2 zákona o prokuratúre a pri súčasnom rozlíšení subjektov ,,prokurátoť' a ,,účastnící
konania" v ustanovení § 24 ods. 10 zákona o prokuratúre, prokurátor nie je
účastníkom konania o proteste prokurátora. Prokurátor je osobitným procesnýr'n
subjektom, ktorému sa popri ůčastríkoch kpnania doručuje rozhodnutíe o proteste
prokurátora sarnpstatne, bez možnosti jeho doručenia verejnou vyhláškou.

Ustanovenie § 24 ods. 10 zákona oprokuratúre je včasti doručovania
rozhodnutia o proteste prokurátora prokurátoroví vo vzťahu k správnemu poriadku lex
specíalis apreto doručeríi@ rozhodnutia minísterstva o proteste prokurátora
prokurátorovi verejnou vyhláškou nemožno považovať za Účinné.

Rozhodnutie č. 05'l33/20í8/SV/414 z 18.l.20'l8 považujem za doruČené
Krajskej prokuratúre Bratislava až dňom 27.2.2018 a z tohto dóvodu žiadam, aby
bolo o tomto rozklade, podanom v zákonom stanovenej lehote, riadne rozhodnuté.

l
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Na všetkých dóvodoch podaného protestu prokurátora nad'alei trvám.

Ministerstvo v rozhodnutí č. 05133/2018/SV/414 z 18.1 .2018 neuviedlo žiadne
také skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že sa akýmkorvek spósobom
zaoberalo dóvodmi, pre ktoré bol podaný protest prokurátora.

V rozhodnutí o nevyhovení protestu prokurátora je iba chronologicky opísaný
rozhodovací proces v danej vecí, dóvody podaného protestu prokurátora, cítácia
vybraných ustanovení správneho poriadku a stavebného zákona, sú vňom
zreplíkované dóvody odvolacieho orgánu z protestom napadnutého rozhodnutía a na
strane g sa v dvoch odsekoch ministerstvo venovalo výlučne defimcii pojmupojm

Úrad,,zastavaná pfocha" a všeobecnému skonštatovaniu, že z textu odpovede Úradu
verejného zdravotníctva SR č. OLP/688/2017 z 25.1.2017 na žiadosť okresného
úradu na potvrdenie alebo zmenu závázného stanoviska je zrejrné, že Úrad
verejného zdravotnÍctva SR sa podrobne vyjadroval k upravenej proiektovej
dokumentácii (d'alej len ,,PD") na základe svetlotechníckého posudku a jeho dodatku,
ktorým sa posudzoval vplyv navrhovanej budovy na okolité stavby.rým

Zi.adne, ani minimálne důvody, pre ktoré minísterstvo považuje protest
prokurátora za ned5vodný a tým neodóvodňujúci zrušenie protestom napadnutého
rozhodnutia odvolacíeho orgánu, v rozhodnutí mínísterstva uvedené níe sú.

Ministerstvo tak nereflektovalo na žiadnu pre rozhodnutie podstatnú skutočnosť,
hocí tieto sú podrobne rozpísané v podanom proteste prokurátora a zohradňujú aj
koncentračnú zásadu konanía o umiestnenie stavby. Rozhodnutie z 18.1.20'l8 preto
považujem za arbitrárne.

Z predmetných podstatných skutočností stručne uvádzam:
1. chýbajúce dóvody k jednotlivým argumentom svedčiacim vydaniu nového

závšzného stanoviska hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (d'alej
len ,,HM SR BA"), obsiahnutým na 7. až'l 1. strane protestu prokurátora, a to:
a) v konaní uplatnenú námíetku ohí'adne čl. 4.1.6 STN 734301/Zl Budovy na

bývanie, Zmena 1 a jej definíciu prvého nadzemného podlažia s tým, že z
projektovej dokumentácie nebolo možné objektívne zistiť, či v prípade
deklarovaného 'l .PP nešlo o 1 .NP - HM SR BA sa vyjadrilo až k súladu ?
a nerozpornei, resp. k nezastieraiúcej žíadne skutgčno@ti PD s územným
plánom;

b) umíestnenie stavby je v priloženej grafickej prílohe územného rozhodnutia
(podl'a podkladového materiálu k rozhodnutiu odvolacieho orgánu zo 6.3.2017
je touto grafickou prílohou koordinačná situácia pre d'alšie štádíum
povorovania stavby - pre stavebné povoleníe) vyznačené odlišne ako v PD
reVízia 2013 schváíenej týmto územným rozhodnutím - odlišné odstupové
vzdialenosti, osová šírka stavby (platia tak obe verzie);

c) HM SR BA bola k posúdeniu ai po podarí námietok prediložená len PD z roku
2011, nie PD z roku 2013, ktorá bola týmto územným rozhodnutím overená,
resp. schválená (4. bod na 1 1. strane predchádzajúceho protestu prokurátora
sp. zn. Kd 567/1571100);

d) v konaní uplatnená námietka týkaiúca sa prechgdovei formy zástavby a
skutočnei nadmorskej výšky stavby - v nadvázností na geodetický elaborát, z
ktorého jednotlivé miesta zamerania, resp. poloha zameraných nadmorských
výšok nie sú zrejmé;

2. chýbajúce argumenty k dóvodorn svedčiacim zrnMtočnosti rozhodnutia
odvolacieho orgánu (obsiahnutým na 1 1. až 13. strane protestu prokurátora):
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územným rozhodnutím overená PD z roku 2C)13 ie v rozpore so situačným
výkresom, overeným tým istým územným rozhodnutím - odíišne :
vjazd a výjazd z garáz:í a na to nadvázujúca zmena v celkovej híbke
zakladania stavby a riešenia vonkajších parkovacích miest, odlišné riešeníe
objektu SO 11 Prístrešok pre kontajnery, stáíe platnou 9. podmíenkou ÚR
(hoci nulitná, no zahrnutá do podmíenok ÚR bezo zmeny zo strany
odvolacieho orgánu);

3.nevyjadrenie sa ku všetkým dóvodom svedčiacim potrebe nového
závšzného stanoviska orgánov verejného zdravia (na 13. strane protestu
prokurátora);

4. žiadne argumenty k potrebe stanoviska/rozhodnutia dotknutého cestného
správneho orgánu k zriadeniu vjazdu z komunikácie (na 14. strane protestu
prokurátora).

Minísterstvo sa nevyjadrilo k žiadnemu z vyššie uvedených dóvodov, pre ktoré
Krajská prokuratúra Bratislava žiadala protestom napadnuté rozhodnutíe odvolacieho
orgánu č. OU-BA-OVBP2-201 7/'l 1 878/KAZ zo 6,3.2017 zrušiť.

IJčelom podania protestu prokurátora pritom bolo, aby sa príslušné orgány
danou vecou riadne zaoberali a predmetnú vec riadne odóvodniti.
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