
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

'?Vašečíslo '?Našečíslo
KV/SU/172/2017/18833/ZK

Vybavuje/ linka/ E-mail
Ing.Klaučová/70711317

?Bratislava
07.l1.2017

Podl'a rozdel'ovníka

Vec

Rozhodnutie č. KV/SU/172/2017/15779/ZK zo dňa 20.09.2017 o umiestnení stavby telekomunikačnej siete
,,INS FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská?, Bratislava
- výzva na vyjadrenie sa k odvolaniu

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný úrad) podl'a
ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (d'alej stavebný zákon) v spojení s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.
50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia
§ 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, postupujúc podra ustanovenia § 56 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní, v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok), u p o v e d o m u j e účastníkov konania o podanom
odvolaní voči rozhodnutiu č. KV/SU/ 1 72/20 1 7/ 15 779/ZK zo dňa 20.09.2017, ktorým stavebný úrad umiestnil stavbu
telekomunikačnej siete ,,INS FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská': Bratislava v lokalite Kuklovská ul., Dlhé
Diely, Bratislava, k.ú. Karlova Ves pre navrhovatel'a Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - v
zastúpení : PAMATEL, s.r.o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica.

Uvedeným rozhodnutím bola umiestnená líniová stavba - univerzálnej telekomunikačnej siete pre lokalitu
bytových a rodinných domov na ul. Kuklovská, Karlova Ves, Bratislava

Proti predmetnému rozhodnutiu č. rozhodnutiu č. KV/SU/172/2017/15779/ZK zo dňa 20.09.20l7 o umiestnení
stavby telekomunikačnej siete ,,INS FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská': Bratislava pre navrhovatera Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - v zastúpení : PAMATEL, s.r.o., Skuteckého 21, 974 0l Banská
Bystrica podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie účastník konania :

* Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, podanfm prijatým do podatel'ne
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 09. 10.2017.

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves zároveň v y z ý v a
odvolaniu vyjadrili v lehote do 7 dní od domčenia tejto výzvy.
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Upozornenie: po uplynutí vyššie uvedenej lehoty bude predmetné rozhodnutie č. KV/SU/ 1 72/20 1 7/ 15 7 79/ZK zo dňa
20.09.2017, spolu so súvisiacim spisovým materiálom, odstúpené v súlade s ustanovením § 56 správneho poriadku,
na odvolací orgán, ktorým je Okresný úrad v Bratislave, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava, podl'a ustanovenia § 118 stavebného zákona a ustanovenia § 58 správneho poriadku.



Prílohy:
1. Odvolanie Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava zo dňa 09. 10.2017

Doruěí sa účastníkom konania:

- verejnou vyhláškou :
1. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie a

zvesenie verejnej vyhlášky
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. - v zastúpení : PAMATEL, s.r.o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica
5. PAMATEL s.r.o., Ing.Vladimír Soják, Skuteckého 21, 974 0l Banská - projektant
6. vlastníci pozemkov a stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v trase umiestňovanej stavby,

ktorých vlastnícke alebo iné práva móžu byt' rozhodnutím priamo dotknuté (lokalita ulica
Kuklovská - LV 4971, LV 5128, LV 5127, LV 2835, LV 4612, LV 5135, LV 5132, LV 5137, LV 302, LV 5130,
LV 2904 v k.ú. Karlova Ves)

Na vedomie (nemá úěinky doruěenia) :
1 . Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Odd. ŽP a dopravy, Nám.sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia správy nehnuterností, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. - v zastúpení : PAMATEL, s.r.o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica
5. PAMATEL s.r.o., Ing.Vladimír Soják, Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica - projektant
6. Františka Bohunská, Líščie údolie 154, 841 04 Bratislava
7. Ing. Juraj Papšo, Kuklovská 58, 841 04 Bratislava
8. Milan Pavlakovič, Bakošova 2, 841 03 Bratislava
9. L'ubica Zubová, Majerníková 37, 841 05 Bratislava
10. Bohuslava Pavlakovičová, Silvánska 21, 841 04 Bratislava
11 .Rozália Zimányiová, Štepná 4, 841 0l Bratislava

Na vedomie MČ :
1. starostka MČ BA Karlova Ves
2. MČ Bratislava - Karlova Ves, Odd. územného rozvoja
3. spis 2x
4. a/a

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej časti/mesta
posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke úradu.

Dátum vyvesenia: t2,1) , lí, 2ú )a 'F- Dátum doručenia: ';?- ?- Ž' / 7'
Pečiatka a po4p,is: . 7 ' Pečiatka a podpis:

-a- ?- ??q'! pafirlivi-Widem m*'Ě' %m
í':,' . '.3 Řé»'lO. š€nanm

?==:bného ponadkw
:- ? sv. FranUška 8

? i :. 62 Bra€íslava 4

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, O2/707 11317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Váš list Naše číslo

MAGS OMV 43197/2017/

T,:':., .1?'f ? !. (1, íl?v? L';,'

Vybavuje/linka
Mg7. Palušová/59 356 258

Bratislava

3.10.20l7

Vec

Odvolanie vo;3i rozhodnutiu ě. KV/SU/172/2017/15779/ZK

Dňa 29.9.20l7 bolo hlavnému mestu SR Bratislave (d'alej len ,,hlavné mesto") ďoručené
územné rozhodnutie - o urniestnení stavby Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves (d'alej len
,,stavebný úrad") č. KV/SU/172/2017/15779/ZK zo dňa 20.9.2017 (d'alej len ,,rozhodnutie").
Predmetom konania je podl'a rozhodnutia umiestnenie stavby ,,INS FITH BA Karlova
Ves KBV Kuklovskáa' Bratislava bez bližšej špecifikácie pozemkoy, naktorých sa rná stavba
realizovat'. Navrhovaterom je Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 697
270 v zastúpení PAMATEL, s.r.o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica.

V predmetnom oznárnení je uvedená navrhovaná trasa optického prepojenia, avšak ide len
o popis trasy prostredníctvom uvedenia názvov ulíc, cez ktoré má byt' optická siet' 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 zmyslezákona č. 351/2011 Z.z. oelektronických komunikáciách.
Vzhl'adom na vymšie uvedené žiadame, aby navrhovatel' presne špecifikoval pozemky,
cez ktoré má viest' daná optická siet' a to urěením , či ide o pozemky registra ,,c" KN alebo
,E? KN, priěom ie nevyžuiutné uviest' ai parcelné ěíSl«) a katastrálne územie, v ktorom sa ten
ktorý pozemok naehádza. Bez danei špeeifikácie hlavné mesto nevie urěit', aký bude rozsah
zat'aženia pozeímkov vo vlastníctve hlavného mesta, ani to, ěi v6bec ide o pozemkv v ieho
vlastníctve.

Poukazujeme tiež na skutočnost', že nakorko v oznámení nie sú identifikované jednotlivé
zat'ažené pozernky v k. ú. Karlova Ves vo vlastníctve hlavného mesta nie je možné určit', či na ne
bolo zriadené vecné bremeno na základe návrhu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (d'alej len
,,spoločnost") na záznarn práva zodpovedajúceho vecnému breínenu, ktoré odvodzuje od zmona
č. 3 51/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý v § 66 ods. 1 a 2 zákona ustanovuje že:

,, (1) Podnik móže v rxevyhnutnom rozsahu a ak ie to vo vereinom záuime
a) zriad'ovat' a prevádzkovat' verejné siete a stavat' ich vedenia na cudzej nehnuternost't,
b) vshtpovat' v sůislosti so zržaďovaním, prevádzkovaním, opravamž a Mržbou vedení na cudziu
nehrxuternost',
c) vykonávat' nevyhnutné úpravy pódy a jej porastu, najmčž odstraříovat' a okliesrtovat' stromy a žné
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porasty ohrozttfi'tce bezpečnosť a spoi'ahl'tvost' vederúa, ak to po predchádzajz'tcej výzve neurobžl
vlastník a[ebo užívater pozemku.

(2) Povinnosti zodpovedajúce oprávnerúam podra odseku 1 písm. a) st2 vecnýmž bremenami
viaznucirrú rxa dotknutých nehnuterrtostžach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra
nehnuterností podá podnžk."

Na základe vyššie uvedených zákonných ustanovení vznikajú v niektorých odóvodnených
prípadoch zákom'ié vecné bremená. Tieto však vznikajú len a výlučne vtedy, ak sú kumíilatívne
splnené obidve zákonné podmienky, a to ako nevyhnutný rozsah, tak aj verejný záuiem. Máme
za to, že v danom prípade nebol dostatočne preukázaný verejný záujem, tzn. de iure, že v tornto
prípade nedošlo k vzniku zákoríného vecného bremena. Okrem toho nedošlo zo strany spoločnosti
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 rrmozstva
pozemkov evidovaných vkatastri nehrrutel'nosti aje fyzicky nemožné, aby derí?ne kontroloval
všetky svo5e listy vlastnfctva, či nedošlo k ne5ake3 neželanej zmene. Konanie spoločnosti možno
charakterizovat' ako konanie proti dobrým mravom a konaním, ktoré ide nad rámec zákona,
pričom príslušný úrad nedí'vodnú požiadavku v plnom rozsahu akceptoval, hoci v rárnci návrh?i
na záznam absentuje čo i len pokus preukázat' splnenie zákonných podmienok.

Vyššie citované zákonné ristanovenia nadvmujú priamo na čl. 20 ods. 4 a 5 Ústavy SR,
ktorý ustanovuje, že:

ií (4) Vyvlastneme alebo m2tené obmedzenie vlastníckeho práva je možné žba v nevyhnutnej
miere a vo verejnom záttjme, a to na základe zákona a za pržmeranú náhradu.

(5) Iné zásahy do vlastníckeho práva možno dovolit' iba vtedy, ak ide o majetok
nadobudnutý nezákonným spósobom alebo z nelegálnych príjmov a ide o opatrenie nevyhnutné
v demokratickej spoločností pre bezpečnost' štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo
práv a slobód iných. Podrrúenky ustanoví zákon."

Niet pochýb, že v prípade majetku hlavného mesta nejde o majetok nadobuďnutý
nezákonným spósobom alebo z nelegálnych príjmov, ani vo vzt'ahu k telekomunikačným
operátorom nejde o činnosti nevyhnutné pre bezpečnost' štátu, ochranu verejného poriadku,
mravnosti alebo práv a slobód iných, a preto je nevyhnutné postupovat' v zrnysle prvého odseku
vyššie uvedenej citácie Ustavy SR.

Yere3ný záujem je pojem, ktorý nemá exaktnú legálnu definíciu aztohto d6vodu je
potrebné ho posudzovat' individuálne, s prihliadnutím na konkrétne okolnosti. S odvolaním sa
nadikciu citovaných ustanoveni hlavné mesto zastáva názor, že nemožno tvrdit', že všetky
inžinierske siete sú v zrnysle zákona č. 351/201 1 Z. z. o elektronických komunikáciách budované

vereinom záuime ateda, že vkaždom pripade priamo zo zákona vzniká vprospech
prevádzkovate4'a zákonné vecné bremeno kdotknutému pozemku, ale naopak, naplnenie
požiadavky verejného záujmu a primeranosti je potrebné dósledne ski:imat' v každom jednotlivom
prípade osobitne. Ked'že vecné bremená sa vtomto prípade zriad'ujú z d5vodu, aby existoval
právny vzt"ah k pozemku pre účeiy získania úzernného rozhodnutia, je vhodné použit' analógiu
používanú v prostredí stavebného zákona, kde v zrnysle ustanovenia § 38 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len ,,stavebný zákon"), ak nemá navrhovatel'
vlastnícke alebo iné právo kpozemku, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie
o urniestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydat' len vtedy, ak mo,mo na navrhovaný
účel pozemok vyvlastnit'.

VO
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Spoločnost' Slovak Telekom, a. s. je obchodnou spoločnost'ou, a ako taká bola založená
zaťičelom tvorby zisk?i. Jei činnost'. však nie ie moié automaticky stotožnit' s konanim
vo verejnom záuime, ktoré bv iu oprávňovalo obmedzovat' vlastnícke prám iných subiektov.
Na území Bratislavy pósobí viacero prevádzkovatel'ov, na základe čoho vzniklo silné konkurenčné
prostredie a aj to je jeden z dóvodov, prečo nie je ?imiestňovanie inžinierskych sietí ,,automaticky"
vere:5ným záujmom. Nie je teda obhájitel'né tvrdenie, že každý z nich saturuje verejnú potrebujným

?lňa po:a spÍňa požiadavku verejného záujmu. Ak by zákonodarca mal úmysel konštituovat' právny stav,
že každé urniestnenie každej verejnej telekomunikačnej siete je vo verejnom záujme, bolo by to
expressis verbis inkorporované priarno v zákone. Ak by tomu tak bolo, stavebné úrady by túto
skutočnost' akceptovali aj bez zápisu vecného bremena do katastra nehnutel'ností, ato
v nadv?osti na ustanovenie § 38 v spojení s § 139 ods. l pfsm. c) stavebného zákona. ?
úrad dostatočne neskúma splnenie podmienok, nerm5že podl'a nášho názoru automaticky pristúpit'
k zápisu vecných bremien. Ak navyše ani neexistuje verejná listina, ktorá by vznik zákonného
vecného práva deklarovala, pričom návrh na záznam/zápis za takúto verejnú listinu považovat'
nemoŽno.

Pri nevyhnutnom rozsahu by malo íst' nielen o to, že faktický zásah do dotknutého
pozemku sa má minimalizovat' na najnižšiu možnú miem, ale aj o minimalizáciu právneho zásahu
do pozemku, ked' existencia vecného bremena jednoznačne predstamje t'archu na pozemku, ktorá
znižuje jeho hodnotu. Umiestnením inžiríierskej siete totiž zo zákona zároveň vzniká ochramié
pásm'o vedenia v šírke 1,5 m od osi jeho trasy 'po oboch stranách, ktoré prebieha po celej dÍžke
trasy inžinierskej siete a predstavuje výrazné obmeďzenie vlastníka v užívaní jeho nehnutel'nosti,
najmá ak ide o pozemok, na ktorom nie je umiestnené teleso komunikácie ajeho súčasti. Ako
vlastník nemáme možnost' ovplyvniť trasu optickej siete adokonca ani nikto nezisťuie, či
na týchto pozernkoch neviaznu nejaké závázky, ktoré by rnohli a mali umiestnenie siete ovplyvnit'.
Od zápisu vecného bremena na list vlastníctva vlastníkovi prakticky úplne odňaté právo s celou
nehnutel'nost'ou vol'ne nakladat' i ked' reálna optická siet' sa realizuje iba v časti zat'az.eného
pozemku.

Uloženie optických sietí na pozemky mesta je uskutočňované bez toho, aby boli
predkladané príslušnému stavebnému úradu riadne vypracované geometrické plány, ktorými sa
stanoví presný rozsah ukladanej optickej siete s jej ochrannýrn pásmom. Geometrický plán slúži
najmá na to, aby upozornil všetkých ostatných užívatel'ov pozemkov mesta, že predmetná čast'
pozemku je zat'ažená vecným bremenom aje potrebné toto vecné bremeno vo vyznačenom
rozsahu strpiet' a zachovať. Bez predloženia geometrického plánu prichádza do zásahu majetku
mesta v neurčitom rozsahu a takého konanie hlavné mesto ako subjekt verejnej správy nem5že
tolerovat', pričom máme za to, ;e ide o konanie idúce nad rámec zákona č. 351/201 1 Z. z.
o elektronických komunikáciách. Žiadame, aby nevyhnutným podkladom pre zaěaté konanie
bol a.i Okresným úradom Bratislava katastrálny odbor overený geometrický plán, ktorý
bude v súlade s údaimi katastra nehnutel'ností, a ktorým sa do maietku mesta zasiahne len
v- ne-vyhnutnom rozsahu, tak ako to vyžaduie uvedený zákon.

V zmysle kátastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z. ust. § 35 ods. l a 2 v spojitosti s § 36
ods. 1 a2 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 preukázané, že skutočne došlo k vzniku zákonného vecného bremena, je možné pristúpiť
k 5eho zápisu na list vlastníctva formou záznarnu. Hlavné mesto nedisponuje inforrnáciou, že by
spoločnost' verejnou listinou disponovala a preukazovala sa ňou. Pokiar spoločnost' predloží ako
jediný doklad cudzí list vlastníctva a žiada zat'ažit' pozerínky na ňom zapísané a nepreukáže žiadny
Primaciálny palác, III. poschodie
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vzt'ah, pričom katastrálny úrad nevykoná žiadne kroky kovereniu tvrdenia, konštatovaného
v návrhu na záznam, ide len o orgánom štátnej správy akceptovanú l'uboví"l'u spoločnosti, sroci
ktore5 vlastník nehnutel'nosti nemá žiadnu legitímnu možnost' sa bránit'.

Vzhl'adom na vyššie uvedené hlavné mesto sa oprávnene domnieva, že postupom
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves ako stavebného úradu dochádza kporušovaniu
viacerých vyššie citovaných zákonov, čo má za následok zásah do vlastníckych práv hlavného
mesta. Vecné bremená vznikajú vtomto prípade ex lege, pričom kich zápisu do údajov
katastra nehnutel'ností dochádza len na základe návrhu na záznam práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu, priěom na základe tohto záznamu je možné podat' návrh nazačatie
územného konania o umiestnení stavby, ktoré predchádza vydaniu územného rozhodnutia.
Hlavného mesto zastáva názor, že územné rozhodnutie je nedostatočne odóvodnené
azo strany žiadatel'a neboli doložené všetky zákonom požadované doklady, čím nie sú
splnené podmienky na vydanie rozhodnutia.

Z vyššie uvedených d5vodov hlavné mesto SR Bratislava v zmysle § 59 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znem neskorších predpisov žiada odvolací orgán, aby územné
rozhodnutie č. KV/SU/172/201 7/1 5779/'LK zo dňa 20.9.2017 zrušil a vec vrátil prvostupňovému
správnemu orgánu, ktorý ho vydal na nové prejednanie a rozhodnutie z dóvodu, že považujeme
vyššie uvedené územné rozhodrmtie za nedostatoěne preskúmané a vydané preděasne.

S pozdravom
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