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Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej 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 územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vznení zákona č.
345/2012 Z. z. Óniektorých opatreniach vmiestnej štátnej správe aozmene adoplnení
niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ako aj podra ustanovenia § 118 stavebného zákona a ustanovenia
§ 58 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov,
rozhodujúc o odvolaní účastníka konania Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava proti rozhodnutiu Mestskej časti
Bratislava - Ka'rlova Ves ako vecne a miestne príslušného stavebného úradu v zmysle § 117
stavebného zákona č. j. K V/S U/1 72/201 7/1 5 779/ZK zo dria 20. 09. 201 7, podra ustanoverúa § 59
ods. 3 ako aj podra- ustanovení § 46 a § 47 sprčrvneho poržadku a príslušných ustanovení
stavebného zákona

ruŠÍ

odvolaním menovaného účastníka konania napadnuté rozhodnutie stavebného úradu Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves č. j. KV/SU/ 172/201 7/ 1 5779/ZK zo dňa 20. 09. 2017 a vec vracia
prvostupňovému správnemu orgánu na nové preiednanie a rozhodnutie.

Odóvodnenie

Mestská čast' Bratislava - Nové Mesto ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad,
napadnutým rozhodnutím č. j. KV/SU/172/2017/1577/ZK zo dňa 20. 09. 2017 podra ustanovení
§ 3, § 4,- § 32, § 46 a § 47 správneho poriadku v súlade s ustanoveniami § 37, § 39 a § 39a
stavebné'ho zákona a ustanovení § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia
SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, umiestnil stavbu
,,INS FTTH BA Karlova -Ves KBV Kuklovská?, Bratislava, ako líniovú stavbu verejnej
telekom'unikačnej siete, miesto stavby: Kuklovská ulica, lokalita Dlhé Diely, Bratislava, k. ú.
Karl-ova-Veffi, p'odra ;ituačného plánu na podk}ade katastrálnej mapy, ktorý je súčast'ou
rozhodnutia, 'pre navrhovatera Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
v zastúpení PAMATEL, s. r. o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica.
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Stavebný úrad zároveň vo výroku odvolaním napadnutého rozhodnutia uviedol podmienky
pre umiestnenie a uskutočnenie stavby, ako aj podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých
orgánov.

- Účelom acierom výstavby je vybudovanie univerzálnej telekomunikačnej siete pre
lokalitu bytových a rodinných domov na ul. Kuklovská, Karlova Ves, Bratislava.

Navrhovaná trasa začína od existujúceho PODB na ul. Silvánska 29. Pokračuje pretlakom
miestnej komunikácie, ďalej k zeleni k novej skrini PODB na ul. Kuklovská. Odtiar pokračuje
vravo v asfaltovom chodníku popred bytové domy. Trasa od skrine PODB vpravo je navrhnutá
okrajom asfaltovej cesty, d'alej pretlakom cesty do zelene, d'alej popri dláždenom chodníku.
Ďalej pokračuje pretlakom cesty oproti domu č. 54, potom striedavo v zeleni s pretlakmi vjazdov
do domov. V smere bočná ul. Kuklovská za č. d. 64 je trasa navrhnutá v zeleni a aj okrajom
asfaltovej cesty. Pretlakom cesty na opačnú stranu pokračuje pri schodoch v zeleni k bytovým
domom pod cestou. Hlavná trasa d'alej pokračuje v zeleni s pretlakmi vjazdov a pretlakom cesty
2 x do poslednej ulice, kde je trasa navrhnutá okrajom dláždenej cesty. Prípojky pre domy č. 46,
48, 50, 52 sú navrhnuté pretlakom cesty z d8vodu, že majitelia domov majú vjazdy do garáži
vyhrievané. DÍžka výkopu je cca 1400 m.

Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podalo vzákonom stanovenej lehote
odvolanie Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192,
814 99 Bratislava (d'alej len ,,odvolatel?'), v ktorom k danej veci v podstate uvádza nasledovné:

Odvolater v úvode odvolania uvádza proti ktorému rozhodnutiu stavebného úradu sa
odvoláva vzákonnom stanovenej odvolacej lehote, ktorým stmebný úrad vydal rozhodnutie
o umiestení stavby ,,INS FTTH BÁ Karlova Ves KBV Kuklovská" Bratislava, bez bližšej
špecfikácie pozemkov, na ktorých sa má stavba realžzovat': ktorého navrhovaterom je Slovak
Telekom, a. s., Bajkaiská 28, 81 7 62 Bratisla'«,»a, IČO: 35 697 270, v zast't'tpení PAMA-IEL, s. r.
o., Skuteckého 21, 974 0l BanskáBystrica.

Ako dóvod odvolanža odvolater uvádza, že v predmetnom oznámení je uvedená nawhovaná
trasa optického prepojenia, avšak ide len o popis trasy prostredrúctvom uvedenia názvov ulíc,
cez ktoré má byt' optická siet' vedená. Takýto popis nie je dostačujúci pre majetkovoprávne
prevererúe dotknu'h'ích pozemkov hlmným mestom. Zuvedeného popisu nie je zrejmé, kloré
konkrétne pozemky hlavného mesta majú byt' zat'ažené vecným bremenom v zmysle zákona č.
351/2011 Z. z. o elelďronických komunikáciách. 'V:hl'adom na vyššže žiadafi:t, aby navrhovater
presne špecfikoval pozemky, cez ktoré má viest' daná optická siet' a to určením, čj ide o pozemky
registra ,, C? KN alebo ,,E? KN, pričom je nevyhnutné uviest' aj parcelné čísla a katastrálne
územie, v ktorom sa ten ktorý pozemok nachádza- Bez danej špecfikácie hlmné mesto nevie
určit: aký bude rozsah zat'aženia pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta, ani to, čj vóbec ide
o pozemky v jeho vlastníctve hlavného mesta, ani to, či w5bec ide o pozemky v jeho vlastn?ctve.

Odvolater poukazuje tžež na skutočnost: že nakol7co v oznámerú 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 Slovak Telekom, a. s.
(ďalej len ,, spoločnost?') na záznam práva zodpovedafi'tceho vecnému bremenu, ktoré odvodzuje
od zákona č. 351/2011 Z. z. o elektromckých komurúkáciách, ktorý v § 66 ods. l a 2 zákona
ustanovuje, že

,, (l) Podnik m«"že v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme
a) zriaďovat' a prevádzkovat' verejné siete a stavat' žch vedenia na cudzej nehnutel'nosti,
b) vstupovat' v sůvislosti so zriad'ovaním, prevádzkovarúm, oprmami a údržbou vedenf na

cudziu nehnuternost',
c) vykonávat' nevyhnutné úpravy pódy ajej porastu, najmá odstraňovat' aokliesriovat'

stromy ainé porasý ohrozujúce bezpečnost' aspol'ahlivost' vedenia, ak to po
predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívaterpozemku.
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(2) Povinnosti zodpovedajúce oprávnerúam podra odseku I písm. a) si't vecnými
bremenami viaznuciírú na dotknuých nehnuternostiach. Náwh na vykonanie záznamu do
katastra nehnuternosti podá podrúk."
Na základe vyššie uvedených zákonných ustanovení vznúkajú v rúektorých odóvodnených

prípadoch zákonné'pecné bremená. Tieto však mikajú len a výlučne vtedy, ak SZ2 kumulatívne
splnené obždve zákonné podmienky, ato ako nevyhnutný rozsah, tak aj vereiný záu'iem.
Odvolater má za to, že v danom prípade nebol dostatočne preukázaný verejný záujem, tzn. de
iure, že v tomto prípade nedošlo k vznikít zákonného vecného bremena. Okrem toho nedošlo zo
strany spoločnostÍ ani len kpokusu odohodu shlmným mestom, dokonca nebol úmysel
spoločnosti zržad'jt' vecné bremeno hlavnému mestu ani len oznámený. Hlavruá mesto, je
vlastníkom vel7cého množstva pozemkov evidovaných vkatastrj nehnuternosti aje fyzžcky
nemožné, aby denne kontroloval všetky svoje lisl vlastníctva, či nedošlo knejakej nezelanej
zmene. Konanže spoločnosti možno charakteržzovat' ako konanie proti dobrým mravom
a konaním, ktoré ide nad rámec zákona, pričom príslušný úrad nedóvodnú požžadmku v plnom
rozsahu akceptoval, hoci v rámcž návrhu na záznam absentuje čo i len pokus preukázat' splnenže
zákonných podmienok.

VyšÉie citované zákonné ustanovenia nadvázufií priamo na čl. 20 ods. 4 a 5 Ústavy SR,
ktorý ustanovuje, že:

,,(4) Vyvlastnerúe alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné
v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.

(5) Iné zásahy do vlastníckeho práva možno dovolit' iba vtedy, ak ide omajetok
nadobudnmý nezákonným spósobom alebo z nelegálnych pr'íjmov a ide o opatrenže nevyhnutné
v demokratickej spoločnost} pre bezpečnost' štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo
pr«ív a slobM iných. Podmienky ustanoví zákon.?
- Niet pochýb, že vprípade majetku hlavriého mesta nejde omajetok nadobudnutý
nezákonných spósobom alebo znelegálnych pr'íjmov, ani vo vzt'ahu ktelekomunžkačným
operátorom nejde o činnostj nevyhnutné pre bezpečnost' štátu, ochranu verejného poriadku,
mravnostj alebo práv a slobM iných, a preto je nevyhnutné postupovat' v zmysle prvého odseku
vyššie uvedenej citácie Ústmy SR.

Verejný záujem je pojem, ktorý nemá exaktnú legálnu defirúcžu az tohto dóvodu je
potrebné ho posudzovat' individuálne, s prihliadnutím na konkrétne okolnosti. S odvolaním sa na
-d'žkciu citovaných ustanovení hlavné mesto zastáva názor, že nemožno tvrdit', že všetky
iríinierske siete sú v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektrických komunikáciách budované vo
vere7nom záuirne ateda, že vkaMom prípade priamo zo zákona vzniká vprospech
prevádzkovateĚa zákonné vecné bremeno kdotknutému pozemku, ale naopak, naplnenie
požiadavky verejného záujmu a primeranostj je potrebné dósledne skiimat' v kaMom jednotlivom
prípade osobitne. Keďže-vecnÍ bremená sa-v tomto prípade zriad'ujú z «k5vodu, aby existoval
právny vzt'ah k pozemku pre účely získarúa územného rozhodnutia, je vhodné použit' analógiu
používanú v prostredí stavebného zákona, kde v zmysle § 38 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

,, stavebný zákon?), ak nemá nmrhovater vlastníckeplánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len
aiebo iné yrávo kyozembi. možno bez s'alebo iné právo kpozemku, možno »ez sůhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení
stavby alebo rozhodnutie o vyur,ití územia vydat' len vtedy, ak možno na nmrhovaný účel
pozemok vyvlastnit':
- Spoločnost' Slovak Telekom, a. s. je obchodnou spoločnost'ou, a ako taká bola založená
za účelom tvorby zislai. Jei činnost' me 7e možné automaticky stotožnit' s konaním vo vereinom
záuýme, ktoré by iu oprávňovalo obmedzovat' vlastnícke práva iných subiektov. Na území
Bratislavy pósoM viacero prevádzkovaterov, na základe čoho vzniklo silné konlairenčné
prostredie "aaj to je jeden zMvodov, prečo nie je umiestřiovanie iríinierskych sietí
",,automaticky' verejným- záujmom. Nie je teda obháýiterné tvrdenie, že každý z nich saturuýe
<erejnú potrebu a"spÍňa požiadavlai verejného záujmu. Ák by zákonodarca mal úmysel
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konštituovať právny stav, že každé umiestneme kaMej verejnej komunikačnej siete je vo
verejnom záujme, bolo by to express verbis inkorporované priamo v zákone. Ák by tomu tak
bolo, stavebné úrady by túto skutočnost' akceptovalj aj bez zápisu vecného bremena do katastra
nehnuterností, ato v nadvůznostina ustanovenie § 38 vspojení s § 139 ods. 1 písm. c)
stavebného zákona. Tým, že úrad dostatočne neskůma splnenie podmienok, nemóže podl'a názoru
odvolatel'a automaticky pristúpit' kzápisu vecných bremien. Ák navyše ani neexistuje verejná
lis'ana, ktorá by vznik zákonného vecného pr«íva deklarovala, pričom návrh na záznam/zápis za
takítto verejnú listinu považovat'nemožno.

Pri txevyhnutnom rozsahu by malo íst' nželen o to, že faktický zásah do dotknutého
pozemku sa má mirúmalizovat' na najrúžšiu možnú mieru, ale aj omimmalízáciu právneho
zásahu do pozemku, keď existencia vecného bremena jednoznačne predstavuje t'archu na
pozemku, ktorá znižuje jeho hodnotu. Umiestnerúm iríimerskej siete totiž zo zákona zároveň
vzniká ochranné pásrno vedenia všírke 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách, ktoré
prebžeha po celej dÍžke trasy inžinierskej siete apredstmuje výrazné obmedzenie vlastníka
vužívarú jeho nehnuternosti, najmá ak ide opozemok, na ktorom nie je umiestnené teleso
komunikácie a jeho áčasti. Ako vlastník nemá možnost' ovplymit' trasu optickej siete a dokonca
arú nikto nezist'uje, či na'ýchto pozemkoch neviaznu nejaké závázky, ktoré by mohli a mali
umiestnerúe siete ovplyvnit'. Od zápisu vecného bremena na list vlastn'í.ctva vlastníkovi prakticky
úplne odňaté právo s celou nehnuternost'ou vorne nakladat: ž ked'reálna optická siet'sa realizttje
iba v časti zat'aženého pozemku.

Uložeme optických sietí na pozemku mesta je uskutočňované bez toho, aby boli
predkladané príslušnému stavebnému úradu riadne vypracované geometrické plány, ktorýmí sa
stanovf presne rozsah ukladanej optickej siete s ochranným pásmom. Geometric0 plán slMi
najmčž na to, aby upozornil všetkých ostatných užívaterov pozemku mesta, že predmetná čast'
pozemku je zat'ažená vecným bremenom aje potrebné toto vecné bremeno vo vyznačenom
rozsahu strpiet' a zachovat'. Bez predloženia geometrického plánu prichádza do zásahu majetku
mesta v murčitom rozsahu a takéto konarúe hlmné mesto ako subjekt verejnej správy nerm5že
tolerovat': pričom mafi:t za to, že ide okonanie idúce nad rámec zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách. Odvolater giada, aby nevyhnutným podkladom pre r,ačaté
konanie bol ai Okremým úradom Bratislava, katastrálny odbor overeriý geomebaický plán,
ktorý bude v súlade s údaimi katastra nehrauteťtwostí, a ktorým sa do maietku mesta r,asiahne
len v nevyhnutnom ro:4sahu, tak ako to vyr,aduie uvedený zákon.

Vzmysle katastrálneho zákona č. 1 62/1995 Z. z. ust. § 35 ods. l a 2 v spojiíosti s § 36
ods. I a 2 by malj 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 vznžku zákonného vecného bremena, je možné pris'h'tpit'
k jeho zápisu na list vlastrúctva jormou záznamu. Hlavné mesto nedisponuje injormáciou, že by
spoločnost' verejnou listinou disponovala a preukazovala sa s ňou. Pokiar spoločnost' predloží
ako jediný doklad cudzí list vlastníctva a žiada zat'ažit' pozemky na ňom zapísané a nepreukáže
žiadny vzt'ah, pričom katastrálny úrad nevykoná žiadne kroky kovereniu tvrdenia,
konštatovaného v návrh na záznam, ide len o orgánom štátnej správy akceptovanú rubow5ru
spoločnosti, vočí ktorej vlastník nehnuternosti nemá žiadnu legitímnu možnost' brárút' sa.

Vzhradom na vyššie uvedené, hlavné mesto sa oprávnene domnieva, že postupom
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves ako stavebrxého úradu dochádza kporušovatxiu
viacerých vyššie citovaných zákonov, čo má za následok zásah do vlastrxíckych práv Hlamého
mesta. Vectxé bremená vznikajú v tomto prípade ex lege, pričom kich zápisu do Majov
katastra nehnuteljností dochádza len na základe txáwhu na zázraam práva zodpoveda.júceho
vecnému bremenu, pričom na základe tohto záznamu je možné podat' náwh na začatie
územného konania o umiestnení stavby, ktoré predchádza vydaniu územného rozhodnuaa.
mavné mesto zastáva názor, ge územné rozhodmttie je nedostatočne odóvodnené a zo strany
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žiadatel'a rxeboli doložené všetky zákonom požadované doklady, čím nie sú splnené podmienky
na vydanie rozhodnuaa,

Z vyššie uvedených dóvodov Hlavné mesto SR Bratislma v zmysle § 59 ods. 3 zákona
č.71/1967 Zb. osprávnom konaní vznerú neskorších predpisov žiada odvolací orgán, aby
územné rozhodnutie č. j. KV/SU/172/2017/15779/ZK zo dřia 20. 09. 2017 zrušil a vec wátil
prvostuprxovému správnemu orgánu, ktorý ho vydal na nové prejednarúe a rozhodnutie z &5vodu,
že odvolater považuje vyššie uvedené územné rozhodnutie za nedostatočne preskúmané
a vydané predčasne.

Stavebný úrad po podaní odvolania listom č. KV/SU/172/2017/18833/ZK zo dňa
07. 11. 2017 upovedomil verejnou vyhláškou ostatných účastníkov konania o podanom odvolaní
podl'a ustanovenia § 56 správneho poriadku, ktorého podstata spočíva v upovedomení ostatných
účastníkov konania o obsahu podaného odvolania písomnou formou, so stanovením lehoty na
podanie písomného vyjadrenia. Stavebný úrad vyzval ostatných účastníkov konania na podanie
vyjadrenia k podanému odvolaniu v lehote 7 dní odo dňa doručenia oznámenia.

K podanému odvolaniu sa v stavebným úradom stanovenej lehote vyjadril nawhovater
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469,- ktorý vo svojom
vyjadrení k podanému odvolaniu v podstate uvádza nasledovné:

Spoločnost' Slovak Telekom, a. s. vočj odvolaniu Hh. mesta SR BÁ č. MAGS OMV
43197/2017 zo dria 03. 10. 2017 dáva kpreukázamu verejného záujmu, kpodmženke
nevyhnutného rozsahu a k záznamu VB do katastra nehnutel'ností nasledovné stanovžsko.

Predmetná iríinierska stavba je zržaďovaná vo verejnom záujme avnevyhnutnom
rozsahu. Z tohto dóvodu má nawhovater podl'a § 139 ods. l písm. c) stavebného zákona iné
právo kpozemkom astavbám - zákonné vecné bremeno vyplývajúce zosobitného zákona,
ktorým je zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ,, d'alej len ZEK).

Verejný záujem je preukázaný samotnou povahou tejto stavby vzhradom na to, že ide
o vybudovanie urúverzálnej širokopásmovej siete pre lokalžtu bytových a rodinných domov na ul.
Kuklovská, Karlova Ves Bratislava, potrebnej pre zabezpečenie prístupu k vysokorýchlostnému
pripojeniu sprenosovou rýchlost'ou 30MMt/s avžac pre vlastníkov aužívaterov bytových
a rodinných domov v danej lokalite.

Vlastník dotknutej nehnutel'nosti nemóže svojim konaním (nesúhlasom) zasahovat' do
zákonných práv a povinnosíí. Týmto neáhlasom by vlastník dotknutej nehnuternostj spósobil
ujmu m právach'h;ich, ldorí prejavili záujem o poskytovame verejných shtHeb. Zároveň by
Slovak Telekom, a. s. nemohol splnit' zákonnú povinnost'zriadít' účastníkovi pripojenie k verejnej
sieti, ktoré je potrebné pre poskytovanie verejných sMieb a vykonat' práva účastníkov, ktoré mu
vyplývajú zo zmluvy o poskytovaní služieb. Vlastník dotknutej nehnuternosti je preto povžnný
strpiet' na dotknutej nehnuternosti zriadenie verejnej siete a jej vedenia.

Slovak Telekom, a. s. je podl'a § 18 ZEK významným podrúkom na relevantnom trhu,
ktorý na rozdiel od ostatných podnikov poskytujúcich elektrorúcké komurúkačné služby vo
verejnom záujme, napÍňa verejný-záujem osobitným spósobom, ktorý je vlastný iba jemu.

Vecné bremeno podra § 66 ods. 1 písm. a) ZEK pósobí ex lege priamo zo zákona, preto
nevzniká ani de iure ani de facto vykonaním jeho záznamu do katastra nehnuterností.

Potvrdzuje to aj ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 1 62/1995 Z. z. o katastrj nehnuterností
a o zápise vlastrúckych a iných práv k nehnuternostžam (katastrálny zákona) v znení neskorších
predpisov podl'a ktorého záznam je úkon okresného úradu plmaci evidenčné funkcie, ktoré
nemafi:t vplyv na vzrúk, zmenu am zárúk práv k nehnutel'nostiam.

- Zákonné vecné bremeno nevzrúká arú vydaním územného rozhodnutia na predmetnů
stavbu. Preto tvrderúa vlastníka dotknmých nehnutel'ností, že záznamom vecného bremena sú
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obmedzované jeho vlastnícke práva je nedóvodné. Vykonaním záznamu nevzniká vlastníkovj
dotknuých nehnuterností ani nárok na jednorazovú pržmeranú náhradu.

Vecné bremeno podra § 66 ods. I písm. a) ZEK vzniká de iure najsMr 16. deři po splnení
oznamovacej povinnosti podl'a § 66 ods. 3 ZEK nesplnenie ktorej zo strany podniku je prísne
sankciované. Poláarje trasa kábla situovaná v zastmanom území v ceste, chodníkoch a zelených
pásoch rru5že zákonné vecné bremeno vzniknút' len na základe Povolenia na zvláštne užívanie
podl'a § 8 cestného zákona vydané príslušným cestným správnym orgánom. Najneskoršie vzniká
vždy de facto zhotovením stavby.

Slovak Telekom, a. s. ako stavebník vyhotovuje porealizačné geodetické zameranie trasy,
ktoré určuje polohu vedenža (rozsah vecného bremena). Jedno vyhotovenie odovzdá vlastníkovj
dotknutej nehnutel'nosti.

Pretože zákonné vecné bremeno móže vzniknút: ako už vyššie uviedli, len v súvislosti
skonkrétnymi vedemami, nže je potrebné, aby bol rozsah vecného bremena stanovený
geometrickým plánom (ďalej len GP). Geometržcký plán nerru5že rozsah vecného bremena
konštituovat: ale len zdokumentovat: keďže rozsah je daný príslušnými vedeniami, wátane
áčastí VEKS. Geometrické plány rúe sú preto nevyhnutné ani pre účely záznamu VB do katastra
nehnuterností podra § 35 ods. 2 katastrálneho zákona.

GP nie je nevyhnutne potrebný aj z toho dóvodu, že každý podnik podl'a § 66 ods. 8 ZEK
je povinný viest' evždenciu o vedeniach a na požiadanie do 15 dní poskytnút' vyjadrenie ako aj
ďalšie Maje pre splnenie povžnnostj podra odseku 6.

Bez ohl'adu na to, či vlastník dotknutej nehnuternostj má alebo nemá GP nezbavuje ho to
povinnosti podra § 68 ZEK počínat' si tak, aby svojou činnost'ou nepoškodzoval vedenia
a neohrozoval prevádzku siete. To znamená, že je povinný prí zemných prácach požiadat' podnik
o vy'h;ičenie siete.

Táto skutočnost' vyplýva aj z § 18 ods. 14 cestného zákona ,,Pri realizácij stavebných
prác na dial'nici, ceste alebo miestnej komunžkácii, pri ktorých by mohlo dojst' kpoškodenžu
vederúa, je vlastník alebo správca vederúa povžnný na výzvu vlastníka alebo správcu dotknutej
pozemnej komunikácie zabezpečit' potrebné doklady wátane vfiýčenia polohy vedenia a odborný
dozor bezplatne. "

Vzhl'adom k tomu, že zákonné vecné bremeno vykonarúm záznamu nevzniklo, stmebný
úrad nemóže požadovat' predloženie geometrického plánu na posúdenie nevyhnutného rozsahm
obmedzenža vlastrúckeho práva.

GP je možné vyhotovit' až po realizácij stavby apo splnerú všetkých povinností
stanoveným zákonom súvisiacich svyužívaním cud:úch nehnuterností ato naým«i uviest'
nehnuternost' do póvodného, resp. náležitého stavu.

Nevyhnutrrý rozsah obmedzenia vlastníckeho práva.
Zpopisu trasy optického vedenia je zrejmé, že ide o obmedzenie vlasWckeho práva

vnevyhnutnom rozsahu, nakol7co iné technické riešenie vzastmanom území nie je možné.
Pokládka optického vedenia sa bude realizovat' na základe podmienok stanovených cestným
správnym orgánom v Povolení na zvláštne ttžívanie v zmysle § 8 cestného zákona.

Vsúčasnosti ie vo vereinom záuime budovarúe širokopásmovei siete.
Vyplýva to z Uznesenža vlády SR č. 136 z 2. marca 2011, ktorým bola schválená Národná

stratégža pre širokopásmový prístup vSR, ktorá zohl'adňuje aj zámery ,,Stratégže na
zabezpečenie inteligentného, udržatel'ného ainkluzívneho rastu -EURÓPA 2020", -najmá
v oblasti iniciatívy ,,Digitálna agenda pre Európu?. Jej cžerom je do konca roka 2020 umožnit'
prístup k vysokotýchlostnému internetovému pripojeniu s prenosovou rýchlost'ou minimálne 30
Mbit/s pre všetkých občanov, štátnu správu, samosprávu, podnikaterské subjeldy aj ostatných
užívaterov apre minimálne 50% občanov prístup kvysokorýchlostnému internetovému
pripojemu s prenosovou rýchlost'ou minimálne 100 Mbit/s.
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Na základe vyššie uvedených skutočností nmrhovater preukázal, že predmetná
inžinierska stmba je vo verejnom záujme a dotknmý vlastrúk bude obmedzený len v nevyhnutnom
rozsahu. Preto má Slovak Telekom, a. s. podl'a § 139 ods. I písm. c) stavebného zákona iné
právo k cudzím nehnuternostiam - vecné bremeno podl'a § 66 ods. l písm. a) ZEK.
- Ďalej nawhovater preukázal, že vykonaním záznamu VB- do katastra nehnuterností
nedošlo k obmedzerúu vlastníckeho práva Hl. m SR BÁ, ako dotknutého vlastníka a nevznikol ani
nárok na jednorazovú primeram't náhradu podra § 66 ZEK.

Nárok na JPN vzniká splnerúm povinnosti k cudzím nehnutel'nostiam a to ich uvedením
do póvodného, resp. náležitého stavu.

ZEK predpokladá uz«zvretie Dohody oJPN medzj podnikom adotknufflm vlastrúkom.
Preto uplatnenie si nároku už v zmluve o budúcej zmluve o zriaderú VB je nedóvodné. Naviac
výška náhrady je stanovená jednostranne a je neprimeraná.

Nawhovater podofflka, že stmebný zákon neustanovuje stmebníkovi - S', a. s.,
povinnost' predkladat' stavebnému úradu Dohodu ojednorazovej primeranej náhrade
svlastníkom dotknutej nehnuternosti. Je to vzt'ah medzi Podrúkom avlastníkom dotknutej
nehnutel'nosti. Preto táto povžnnost' uzatvorit' Dohodu (Zmluvu) nenu5že byt' podmienkou pre
vydanie územného rozhodnutia, alebo iného rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhovater žiada, aby stavebný úrad v plnom
rozsahu odvolanie Hlavného mesta SR BÁ č. MAGS OMV 43197/2017 zo dňa 03. 10. 2017 ako
nedóvodné a potvrdil územné rozhodnutie č. KV/SU/l 72/201 7/15779/ZK zo dna 29. 09. 2017
vydané prvostupriovým správnym orgánom Mestská čast'BA - Karlova Ves Bratislava na líniovú
stmbu ,, INS FITTH BÁ Karlova Ves KBV Kuklovská, Bratislava?.

Podl'a ustanovenia § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmá
podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, d«»kazy, čestné vyhlásenia, ako aj sJattočnosti
všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spósob
zist'ovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Podra ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byt' 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 náležitostž.

Podra ustanovenia § 59 ods. 3 správneho poriadku odvolací orgán rozhodnutie zruM a vec
wátž správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokžar je to
vhodnejšie najmči z dóvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; sprčtvny orgán je prčtvnym názorom
odvolacžeho orgánu viazaný.

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, ako aj d8vody uvádzané v podanom odvolaní. Porovnal výrokovú čast' aj
od6vodnenie napadnutého rozhodnutia s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi
predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom a na základe
zistených skutočností dospel k závem, že stavebný úrad nepostupoval v predmetnom územnom
konaní procesne správne a odvolaním napadnuté rozhodnutie vydal na základe nedostatočne
zisteného skutkového stavu veci, čo má za následok, že odvolaním napadnuté rozhodnutie je
vydané vrozpore so zákonom anepreskúmaterné. Zuvedeného d6vodu bolo potrebné
odvolaním napadnuté rozhodnutie zmši't' a vec a vec vrátiť prvostupňovému správnemu orgánu
na nové prejednanie a rozhodnutie, nakorko zistené pochybenia stavebného úradu nebolo možné
odstránit zmenou výrokovej časti odvolaním napadnutého rozhodnutia.
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Po preskúmaní predloženého spisového materiálu, odvolaním napadnutého
rozhodnutia, ku skutkovým a právnym okolnostiam danej veci ako aj kdóvodom
odvolania, odvolací orgán zistil nasledovné skutoěnosti:

Dňa 19. 12. 2016 bol stavebnému ú'radu domčený návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby ,,INS FTTH BA KarlovaVes KBV Kuklovská" Bratislava, ktorejnavrhovaterom je spoločnost' Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO?:
35 763 469 ato prostredníctvom splnomocn.eného zástupcu - spoločnosti PAMATEL, s. r. o.,Skuteckého 21, ';74 0l Banská Bystrica, IČO: 36 050 -318, Súčast'ou podaného návrhu bola
projektová dokumentácia, ako aj potrebné doklady.

Dňa 27. Ol. 2017 bolo stavebnému úradu od splnomocneného zástupcu navrhovatel'a
spoločnosti PAMATEL, s. r. o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica, domčené doplnenie
podania o vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.
OU-BA-OSZP3-2016/106496/VSM zo dňa 08. 12. 2016, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej
správy Okresný úrad Bratislava, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia č. OU-BA-OSZP3-2016/103952/JAJ/IV-V. zo dňa 08. 12. 2016, vyjadrenie [TPC
BROADBAND Slovakia, s. r. o. zo dňa 10. Ol. 2016.

Dňa 09. 03. 2017 stavebný úrad vydal rozhodnutie č. KV/SU/172/2017/5625/ZK, ktorým
vyzval splnomocneného zástupcu navrhovatel'a na doplnenie podaného návrhu ozávázné
stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava k investičnej činnosti v zmysle § 140a ods. 3, § 140b
stavebného zákona a § 4 ods. 3 písm. d) a j) zákona o obecnom zriadení, stanovisko Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, odd. dopravy a životného prostredia, LV pozemkov, súhlasy
vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou nawhovanej optickej siete, ato v lehote 90 dní odo
dňa domčenia tejto výzvy. Predmetným rozhodnutím v zmysle § 29 ods. 1 správneho poriadku
územné konanie o umiestnení horeuvedenej stavby premšil, a súčasne poučil účastníka konania
o následkoch nedoplnenia návrhu o požadované doklady v stanovenej lehote.

Dňa 03, 05. 2017 bolo stavebnému úradu od splnomocneného zástupcu navrhovatera
spoločnosti PAMATEL, s. r. o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica, domčené doplnenie
podania o Návrh na záznam vecného bremena - Slovak Telekom, a. s. zo dňa 21. 03. 2017,
stanovisko Slovenského pozernkového fondu č. SPFS/2017/06710, SPFZ/2017/040922 zo dňa
24. 04. 2017, Oznámenie o zmene spósobu nakladania s majetkom mesta Bratislavy, Magistrát
hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS OGC 384841?7148976 zo dňa 06. 03. 2017, Stanovisko
z pozície vlastníka pozernkov - odstúpenie časti žiadosti od Magistrátu Hlavného mesta SR
Bratislavy č. MAGS OGC 38484/2017/58573 zo dňa 06. 03. 2017, podanie označené ako
,,Zaslanie žiadosti" od Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, sekcia správy komunikácii, životného
prostredia a stavených činností, oddelenie správy komunikácií č. MAGS OSK 39082/2017-
58573-2 zo dňa 13. 03. 2017.

Dňa 09. 05. 2017 bolo stavebnému úradu od splnomocneného zástupcu navrhovatel'a
spoločnosti PAMATEL, s. r. o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica, domčené doplnenie
podania o kópiu z katastrálnej mapy a listy vlastníctva.

Dňa 10. 05. 2017 bolo stavebnému úradu od splnomocneného zástupcu navrhovatera
spoločnosti PAMATEL, s. r. o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica, domčené doplnenie
podania o súhlasné stanovisko od Lesy Slovenskej republiky, 02 Smolenice, č. 20400/2017-41 1
zo dňa 03. 05. 2017.
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Dňa 07, 06. 2017 bolo stavebnému úradu od splnomocneného zástupcu nawhovatera
spoločnosti PAMATEL, s. r. o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica, domčené doplnenie
podania o Výpis z LV č. 4791, Súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej
komunikačnej siete - Michaela Konečná, Kuklovská 68, Bratislava, zo dňa 03. 09. 2016, Súhlas
s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete - Spoločenstvo.ne) s:

IČO:vlastníkov bytov 42 b. j. Grefty, Kuklovská 55, 841 05 Bratislava, IČO: 31771 297 zo dňa
30. 09. 2016, pozemok parc. č. 1923, k. ú. Karlova Ves, Súhlas sumiestnením azhotovením
súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete - Eleonóra Zacharová, Riečna 2, Bratislava,
spoluvlastníčka nehnuternosti zapísanej na LV č. 807, zo dňa 08. 11. 2016.

Dňa 06. 07. 2017 stavebný úrad listom č. KV/SU/172/2017/12828/ZK oznámil verejnou
vyhláškou začatie územného konania na stavbu ,,nSJSFTTHBAKarlova
Ves KBV Kuklovská? Bratislava, miesto stavby: Kuklovská ul., Lokalita Dlhé Diely,
Bratislava, k. ú. Karlova Ves, podl'a ustanovenia § 36 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania spojeného smiestnym zist'ovaním aúčastníkom konania stanovil lehotu 7
pracovných dní na uplatnenie námietok a pripomienok k oznámenému začatiu konania, a taktiež
ich poučil o následkoch ich neuplatnenia.

Dňa 24. 07. 2017 bolo stavebnému úradu domčené vyjadrenie Bratislavskej teplárenskej,
a. s, Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 54'2 č. 01881/BI/2017/3410-2 zo dňa
19. 07. 2017, ktorého súčas't'ou bola situácia so zakreslením horúcovodu.

Dňa 09. 08. 2017 bolo stavebnému úradu od splnomocneného zástupcu navrhovatera
spoločnosti PAMATEL, s. r. o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica, domčené doplnenie
podania o súhlasné závázné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti č.
MAGS OUIC 44075/2017-299185 zo dňa 19. 06. 2017.

Dňa 20. 09. 2017 vydal stavebný úrad odvolaním napadnuté územné rozhodnutie č.
KV/SU/172/2017/15779/ZK, ktorým podra ustanovení § 3, § 4, § 32, § 46 a § 47 správneho
poriadku v súlade s ustanoveniami § 37, § 39 a § 39a stavebného zákona a ustanovení § 4
vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, umiestnil stavbu ,,INSFTTHBAKarlova
Ves KBV Kuklovská", Bratislava, ako líniovú stavbu verejnej telekomunikačnej siete, miesto
stavby: Kuklovská ulica, lokalita Dlhé Diely, Bratislava, k-. ú.- Karlova Ves, podra situačného
plánu na podklade katastrálnej mapy, ktorý-je súčast'ou rozhodnutia, pre navrhovatera Slovak
'Telekom,'a. s., Bajkalská 28, 817 62- Bratislava, v zastúpení PAMATEL, s. r. o., Skuteckého 21,
974 0l Banská Bystrica. Stavebný úrad zároveň vo výroku odvolaním napadnutého rozhodnutia
uviedol podmienky pre umiestnenie a uskutočnenie stavby, ako aj podmienky vyplývajúce zo
stanovísk dotknutých orgánov.

Dňá 27. 10. 2017 bolo stavebnému úradu od vlastníkov pozemku parc. č. 1-3785, k. ú.
Karlova Ves Ing. Juraja Papša a Ing. Magdalény Jurkyovej rod. Papšovej domčené podanie
';značené 'ako",','Sbtanov'ÍJsko k'stavbe-INo S??JFTTH-B'A-KARL'OVA VES KBV KUKLOVSKÁ?,
v ktorom je uvedené:

,,Podl'a'dokumentácže firmy PAMATEL a dohode s pánom Sojákom sa spodná trasa cez
rm5j pozemok l-3 785 nebude realizovat'.

Vrchná trasa sa bude realizovat' za podmienok:
l.a =Po-r;zl;opaní bude zemžna odvezená a terén vyrovnaný. Terén bol už inou firmou,

]d:orá t'al;ala optické káble navýšeriá a teda terén nesmie byt' opát' navýšený.
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2. Pri napojení optického káblu na dom sa musf zemina odvíest: aby bol možný prístup do
domu.

a) V rámcí stavby bude optická prípojka napojená na dom Kuklovská 58 na 2. poschodí
v mieste áčasného pripojerúa z vnútornej strany budovy.

b) Vyhradzujem si právo vol'by trasy optickej prípojky na pozemku č. 9-3785/1, aby
nedošlo ku škodám vzhradom na existufi'tcu prípojlai rodinného domu, čo sa fflka
elektrickej energie a plynu viď vyznačená oblast' v prílohe č. 1. zelená. Trasa sa musí
t'ahat' prj rrn'tre domu po rmej strane vzhradom na garáž prž pohl'ade na ňu.

c) Zemina bude z pozemku odvezená."

Podra ustanovenia § 35 ods. 1 stavebného zákona územné konanie sa začína na písomný
návrh účastníka, z podnetu stmebného úradu alebo iného orgárxu štátnej správy. Návrh sa doloží
dokumentáciou ustanovenou vykončrvacínú predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou
osobou (§ 45 ods. 4) a dokladrni ustanovenými osobžtnými predpismí. V návrhu sa uvedie
zoznam právnických osób a fyzických osób, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastnícž konanža a
sú nawhovaterovi známi.

Podra ustanovenia § 35 ods. 2 stavebného zákona kópiu žiadosti ozačatie územného
konama o urmestnerú stmby a územného konama o využití územia, ktoré sa 'h'ika úzenúa, vo
vzt'ahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzova'»zže vplyvov alebo zist'ovacie konarúe podra
osobitného predpisu, Iga) bez príloh zverejní stmebný úrad bezodkladne na svojej úradnej
tabuli a na svojom vvebovom sídle. Ák zverejneme na webovom sídle rúe je možné, zverejní ho
stmebný úrad len na úradnej tabuli. Zverejnenže musf stmebný úrad zabezpečit' odo dřia začatia
územného konania o umiestnení stmby alebo územného konania o využitf územia až do jeho
pr«ívoplatného skončenia. Zverejnenie musí obsahovat' okrem kópie žiadosti o začatie územného
konania o umiestnení stavby alebo územ'm:ho konarúa o využitf územ'ia bez jej príloh aj údaje
osprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného vzist'ovacom konarú azáverečného
stanoviska na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo ohl'adom územia vydané.

Podra ustanovenia § 35 ods. 3 stavebného zákona ú predložený n«ívrh neposkytuje
dostatočný podklad pre posMenie umiestnenia nmrhovanej stavby alebo iného opatrenia v
úzerrú (§ 32), najmči vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovatera, aby náwh
v primeranej lehote doplrúl potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že žnak územné
konanie zastmí. Ák navrhovater nedoplnf návrh na vydarúe územného rozhodnutia požadovaným
spósobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastmí.

Podra ustanovenia § 36 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie územného
konarúa dotknuým orgánom avšetkým znárnym účastníkom anariadi ústne pojednávanie
spojené sprmidla smiestnym zist'ovmím. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky
apripomienky móžu uplatnit' najneskoršie pri ústnom pojednčtvaní, inak že sa na ne
neprihliadne. Stavební úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, ked'je žiadost'
o územné rozhodnutie úplná.

Podl'a ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania rru5že
stavebný úrad upustit' v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia,
na základe ktorej možno posúdit' návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od
ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej móžu účastníci uplatrút' námietky, a upozorní ich, že
sa na neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byt' kratšia ako 7 pracovných
dn f.
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Podra ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje
stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej rm5žu uplatnit' svoje pripomienky a námíetky účastrúci
územného konania. Ák niektorý z orgáriov potrebuje na riadne posúdenie náwhu dlhšf čas,
stavebný úrad na jeho žiadost' určenú-lehotu-pred jei uplynutím, primerane predÍži. Ák dotknutý
orgán, -ktorý bol'vyrozumený o začatí územného konariia, neoznámž v určene7 alebo predÍžene7
lehote svoie stanovisko knawhovane7 stavbe, má sa za to, že so stmbou zhl'adiska ním
sledovaných záuimov súhlasí.

Podra ustanovenia § 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného
rozhodnutia SZ2 územné plány obcf a zórí. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce
alebo zóny, podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú spracovarw: územnoplánovacie
podklady podl'a § 3 a ostatné existujúce podklady podl'a § 7a; inak stavebný úrad obstará
vrozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmá skutočnosti
získané vlastným prieskumom alebo zistené prž miestom zist'ovaní.

Podra ustanovenia § 3 7 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konarú posúdi
náwh predovšetkým z hradiska starostlivosti o Hvotné prostredie a potržeb požadovaného
opatrenia v území a jeho dósledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi pre vydanie
územného rozhodnutia a predchádzajúcimi rozhodnutiami o úze'uú, posMi, čj vyhovuje
všeobecnýrn technickým požiadavkám na výstcrvbu a všeobecne technickým požžadavkám na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu, prípadne predpisom, ktoré
ustanovufi:t hygiemcké, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických
zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky,
ochrany pornohospodárskeho pódneho fondu, lesného pódneho jondu a pod., pokiar posMerúe
nepatrf žným orgánom. Stmebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknufflch
orgánov štátneý správy a ich vzáyomný álad a posúdj vyjadrenie účastníkov a ich námietky.

Podra ustanovenia § 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad vúzemnom konaní
zabezpečí stanoviská dotknuých orgánov a ich vzájomný súlad a posťtdi vyjadrenža účastníkov
a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Podra ustanovenia § 37 ods. 4 stavebného zákona ak stavebný úrad po posúdení náwhu
podra odsekov 1 až 3 zisíí, že návrh alebo predložená dohimentácia nie je v súlade s podkladmi
podra odseku 1, spredchádzafi'tcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými
požiadavkami alebo s predpismi uvedenýmj v odseku 2, návrh zamietne.

Podra ustanovenia § 39 stavebného zákona v územnom rozhodnutf vymedzí stavebný úrad
územie na nmrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v
území, najmá sítlad s ciermi a zámermž územného plánovmia, vecná a časová koordinácia
jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivost' o životné prostredie
včítane architektomckých a urbanistických hodru5t v územf a rozhodne o námietkach účastníkov
konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v od«"vodnených prípadoch stmebný úrad móže
vyhradit' predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dobimentácie alebo jej časti; podl"a
nich nu5že dodatočne určit' ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrm'tt' do stmebného povolenža.

Podra ustanovenia 39a ods. 1 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnenf stavby sa
určuie stavebný pozemok, umies'tr'zuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie
stavby, určujú sa požiadavky na obsah projeldovej dohimentácie a čas platnostj rozhodnutia.
Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.
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Podl'a ustanovenia 39a ods. 2 stavebného zákona v podmienkach na umiestnerúe stmby sa
určia požiadavky a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečeme starostlivosti o životné
prostredže, b) na zabezpečeme sú[adu urbanžstického riešenia a architektonického riešenia
stavby s okolifflm životným prostredím, najmá na výškové a polohové umiestnenie stavby
vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výsku stmby, prístup a užívanie
stavžeb osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie, na napojerúe na siete
technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácže, na podiel zastavanej plochy a
nezastavanej plochy zo stmebného pozemku wátane požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných
plóch, c) vypl2ývafi'tce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti, d) vyplývajúce zo stanovísk
dotknufflch orgánov.

Podra ustanovenia § 139 ods. 1 stavebného zákona pod poimom ,,iné práva kpozemkom
a stmbám? použitým v spoiení íí vlastnícke alebo žné práva k pozemkom a stmbám na nich? sa
podl'a povahy prípadu rozumie a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy,
dohody o budúcej kůpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých
vyplýva právo uskutočnit' stmbu alebo jej zmenu, b) právo vylvvaiúce z vecného bremena
spoieného spozemkom alebo stavbou, c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, d)
užívanže pozemku alebo stmby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočnžť
stavbu alebo jej zmenu.

Podl'a ustanovenia § 66 ods. 1 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
podnik rm5že v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme a) zriaďovat' a prevádzkovať
verejné siete astmat' ich vedenia na cudzej nehnutel'nosti, b) vstupovat' vsúvisZosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnutel'nost: c) vykonávat'
nevyhnumé úpravy pódy a jej porastu, najmá odstraňovat' a okliesňovat' stromy a iné pormý
ohrozujúce bezpečnosť a sporahlivost' vederúa, ak to po predchádzafi:tcej výzve neurobil Ůlastník
alebo užívaterpozemku.

Podra ustanovenia § 66 ods. 2 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
povinnostj zodpovedafitce oprávnerúam podra odseku 1 písm. a) á vecnými bremenami
viaznucimi na dotknmých nehnutel'nostiach. Návrh ria vykonanie záznamu do katastra
nehnuternostf podá podnik.

Podra ustanovenia § 47 ods. 2 správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo veci
s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podl'a ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie
opovinnostž nahradžt' trovy konania. Pokiar sa v rozhodnutí ukladá účastrúkovi konania
povinnost' na plneme, správny orgán určf pre nu lehotu; lehota nesmie byt' krat,š:ia než
ustanovuje osobitný zákon.

Podra ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku v odóvodnení rozhodnutia správny
orgán uvedie, ktoré skutočnostj boli podkladom na rozhodnutie, akými úvaharm bol vedený prj
hodnotení dókazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých
rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkamj účastníkov konania a s ich vyjadreniami
k podkladom rozhodnutia.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej politiky má po preskúmaní
predloženého spisového materiálu za to, že stavebný úrad postupoval v predmetnom územnom
konaní procesne nesprávne a odvolaním napadnuté rozhodnutie vydal na základe nedostatočne
zisteného skutkového stavu veci, a to predovšetkýrn vo víbe na preukázanie vlastníckych alebo
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iných práv k dotknutým pozemkom, čo má za následok, že odvolaním napadnuté rozhodnutie je
nezákonné anepreskúmaterné. Zuvedeného d6vodu bolo potrebné odvolanim napadnuté
rozhodnutie zmšiť avec vrátit' prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie
a rozhodnutie, nakorko zistené pochybenia stavebného úradu nebolo možné odstrániť zmenou
výrokovej časti odvolaním napadnutého rozhodnutia.

Z obsahu predloženého spisového materiálu vyplýva, že stavebnému úradu bol domčený
návrh na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu ,,INS FTTH BA Karlova
VES KBV Kuklovská? Bratislava, ktorej navrhovaterom je spoločnost' Slovak Telekom, a. s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v zastúpení PAMATEL, s. r. o., Skuteckého
1, -Banská Bystrica, IČO: 36 050 318, ktorého súčast'ou-boli potrebné doklady a projektová
dokumentácia. Stavebný úrad po podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia rozhodnutím
vyzval splnomocneného zástupcu navrhovatera na jeho doplnenie opresne špecifikované
doklady - závázné stanovisko Hl. mesta SR Bratislavy kinvestičnej činnosti, stanovisko
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, oddelenie dopravy aživotného prostredia, LV
pozemkov, súhlasy vlastníkov pozernkov dotknutých stavbou navrhovanej optickej siete,
aúzemné akonanie- premšil. Splnomocnený zástupca navrhovatera postupne dopíňal návrh
o presne špecifikované doklady stavebným úradom. Po tom, ako podaný návrh na vydanie
územného rozhodnutia obsahoval všetky potrebné doklady, stavebný úrad verejnou vyhláškou
oznámil všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania, podra
ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného
smiestnym zist'ovaním, aúčastníkom konania stanovil lehotu na uplatnenie námietok
a pripomienok, ktoré si neuplatnil žiadny z účastníkov konania, a následne stavebný úrad vydal
odvolaním napadnuté rozhodnutie. Po vydaní odvolaním napadnutého rozhodnutia vlastník
pozeínku parc. č. 1-3785, k. ú. Karlova Ves Ing. Juraj Papšo a Ing. Magdaléna Jurkyová, rod.
Papšová domčili stavebnému úradu podanie označené ako ,,Stanovisko kstavbe
IN'S FTTH BA KARLOVAVES KBV K'?OVSKÁ?.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej politiky na záklaďe uvedeného
konštatuje, že stavebný úrad postupoval v predmetnom konaní procesne nesprávne, v d6sledku
čoho vydal odvolaním napadnuté rozhodnutie, ktoré je nezákonné. Pochybením stavebného
úradu spočívajúcim v nezákonnosti jeho postupu bolo, že stavebný úrad umiestnil predmetnú
stavbu na území Kuklovská ul. lokalita Dlhé Diely, Bratislava, k. ú. Karlova Ves podra
situačného výkresu na podklaďe katastrálnej mapy, ktorý je súčast'ou odvolaním napadnutého
rozhodnutia, avšak z podkladov nachádzajúcich sa v predloženom spisovom materiáli absentujú
doklady, ktorými by navrhovater preukázal kdotknutým pozemkom súhlas vlastníkov
sumiestnením- resp. -vlastnícke alebo iné právo kdotknutým pozemkom, ktoré je povinný
v územnom konanÍ preukázať. Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že stavebný úrad
vyzval navrhovatel;a na doloženie súhlasov vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou
navrhovanej optickej siete. Navrhovater knávrhu doložil súhlasy sumiestnením stavby od
Michaely Konečnej, bytom Kuklovská 68, Bratislava, zo dňa 03. 09. 2016, na ktorom však nie je
presne a jednoznačne-identifikovaná nehnuternosť, ktorá bude predmetnou stavbou dotknutá,
súhlas vlastníka s umiestnením stavby Spoločenstvo vlastníkov bytov 42 b. j. Grefty, so sídlom
Kuklovská 55, 841 05 Bratislava, IČO: 31 771 297 ako vlastníka nehnuternosti parc. č. 1923, k.
ú. Karlova Ves zo dňa 30. 09. 2016, súhlas spoluvlastníčky nehnuternosti zapísanej na LV č. 807
Eleónory Zacharovej, bytom Riečna 2, Bratislava zo dňa 08. 1l. 2016 a výpis z LV č. 497?, na
ktorom-je eviďovaný -záznam ovzniku zákonného vecného bremena na parcely dotknuté
predmetnou stavbou.-Tunajší úrad k uvedeným súhlasom vlastníkov s umiestnením stavby d'alej
uvádza, že predmetné súhlasy sumiestnením azhotovením súčasti verejnej elektronickej
komunikačnej siete nie sú podpísané navrhovaterom spoločnost'ou Slovak Telekom, a. s..
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Rovnako tak tunajší úrad uvádza, že súhlas Spoločenstva vlastníkov bytov 42 b. j. Grety,
Kuklovská 55, Bratislava s umiestnením stavby týkajúci sa parc. č. 1923, k. ú. Karlova Ves, zo
dňa 30, 09, 2016 je udelený na neexistujúcu parcelu. Zpodkladov nachádzajúcich sa
vpredloženom spisovom materiáli absentujú doklady, ktoíými by navrhovater preukázal
kdotknutým pozemkom súhlas vlastníkov sumiestením, resp. vlastnícke alebo iné právo
k dotknutým pozemkom, ktoré je povinný v územnom konaní preukázat'. Vzhradom na uvedené
skutočnosti stavebný úrad ďostatočným sp6sobom vúzemnom konaní neskúmal preukázanie
iných práv kpozemkom dotknutých umiestňovanou stavbou. Tunajší úrad konštatuje, že
stavebný úrad v územnom konaní dostatočným spósobom nezistil skutkový stav veci, čo má za
následok, že oďvolaním napadnuté rozhodnutie je nezákonné a nepreskúmaterné. Stavebný úrad
je povinný uvedené pochybenie odstránit' v novom prejednaní, t. j. dostatočným spósobom zistit
skutkový stav veci avydať rozhodnutie, ktoré bude v súlade so zákonom a preskúmatel'né
v celom rozsahu.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky k námietkam odvolatera,
ktoré sa týkajú toho, že v územnom rozhodnutí nie sú uvedené konkrétne parcelné čísla, cez
ktoré má byt' vedená daná optická siet' je potrebné vyhodnotiť ako nedóvodné. K danému je
potrebné uviest', že s poukazom na § 4 oďs. 1 písm. c) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vzhradom k tomu, že iďe o líniovú stavbu,
nie je potrebné, aby v rozhodnutí boli uvedené konkrétne dmhy a parcelné čisla pozeínkov podra
katastra nehnuterností, na ktorých sa predmet územného rozhodnutia umiestňuje, postačuje opis
územia. Tento opis územia vyplýva zo situačného výkresu, z ktorého je nepochybne zrejmé,
priebeh územia, resp. opis územia, t. j. trasa kade má prebiehat' predmetná líniová stavba.

Okresný úrad Bratislaya, odbor výstavby abytovej politiky, ďalej uvádza, že výrok
odvolaním napadnutého rozhodnutia je v rozpore s ustanovením § 47 ods. 2 správneho poriadku,
nakorko je nejednoznačný a neurčitý, nakorko stavebný úrad vo výroku odvolaním napadnutého
rozhodnutia neuviedol identifikačné číslo navrhovatera, ktoré je potrebné uvádzat' z d8vodu
jednoznačnosti anezameniternosti účastníka konania. Na základe uvedeného možno
konštatovať, že yýrok odvolanim napadnutého rozhodnutia je neurčitý a nejednoznačný.

Odvolací orgán d'alej konštatuje, že odóvodnenie rozhodnutia nenapÍňa obsah
ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku a neposkytuje skutkovú a právnu opom výrokovej
časti rozhodnutia. Stavebný úrad v ňom neuviedol na základe akých právnych predpisov a akej
správnej úvahy dospel k danému záveru a náležitýín sp6sobom svoju správnu právnu úvahu
neod6vodnil, na základe ktorej dospel krozhodnutiu, ktorým umiestnil líniovú stavbuktorým

ia. Úče],,INS FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská", Bratislava. Účelom od6vodnenia je zhrnút'
a zhodnotit' všetky skutočnosti, ktoré sú podkladom pre výrok rozhodnutia. Od8vodnenie má
poskytovať skutkovú a právnu opom výroku rozhodnutia. Stavebný úrad by mal v od«"vodnení
napadnutého rozhodnutia dbat' na jeho presvedčivost' a náležite vysvetliť a odóvodniť svoj názor
na vec. Stavebný úrad v od6vodnení napadnutého rozhodnutia len stroho opísal konanie a
žiadnym relevantným spósobom neuvieďol na základe akej správnej úvahy rozhodoval.
S poukazom na vyššie uvedené Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky
konštatuje, že napadnuté rozhodnutie nie je od«'vodnené. Správny orgán je preto povinný
v od8vodnení rozhodnutia uviest' všetky skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie,
sp«"sob vyhodnotenia d8kazov a aplikáciu právnych predpisov na základe ktorých rozhodol, ako
aj závery, ktoré skutočnosti sa povaijú za nepochybne zistené a preukázané, posúdenie ich
právneho významu avyslovenie úsudku opredmete konania. Odóvodnenie napadnutého
rozhodnutia ;ieto zákonné kritériá nespíňa a je z tohto dóvodu neurčité a nepresvedčivé.
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Ďalej je potrebné konštatovať, že stavebný úrad pochybil pri domčovaní verejnou
vyhláškou, nakorko v danom prípade nepostupoval v zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 správneho
poriadku, pričom pri domčovaní nerešpektoval zákonom stanovenú lehotu, poc:í?s ktorej musí
byt' písomnost' vyvesená na úradnej tabuli. To znamená, že lehota 15 dní, počas ktorej musi byt'
písomnost' zverejnená na úradnej tabuli sa začína počítať nasledujúcim dňom po dni 5e5
vyvesenia, pričom verejná vyhláška musí byt' zverejnená celých 15 dní na úradnej tabuli, t. j. jej
zvesenie je možné vykonat' ú nasledujúci deň po uplynutí 15. dňa vyvesenia, čo vdanom
prípade nebolo splnené (rozhodnutie bolo vyvesené dňa 27. 09. 2017 azvesené dňa
12. 10. 2017, oznámenie opodanom odvolaní vyvesené dňa 20. 1l. 2017 azvesené dňa
05. 12. 2017), z čoho vyplýva, že stavebný úrad zvesil verejnú vyhlášku v 14. deň 5ej vyvesenia,
čím nebolo zabezpečené, že písomnosti domčované účastníkom konania boli na úradnej tabuli
zverejnené celých 15 dní od ich vyvesenia (do 24:00 hod. pátnásteho dňa jej vyvesenia).

Vzhradom k tomu, že napadnuté rozhodnutie odvolací orgán zrušuje, stavebný úrad sa
v novom prejednaní veci bude musiet' vysporiadať s prípadnými námietkami a pripomienkami
účastníkov konania.

Stavebný úrad je v novom prejednaní taktiež povinný nanovo vyhodnotit' aktuálny okmh
účastníkov konania na základe platného právneho stavu pre kat. územie Karlova Ves, ktorých
práva by navrhovanou stavbou mohli byt' dotknuté a bude skúmať vlastnícke alebo iné právo k
všetkým dotknutým pozernkom.

Odvolací orgán na záver zd«"razňuje, že stavebný úrad nedodržal zákonné lehoty na
vydanie rozhodnutia. Poukazujeme na to, že návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
bol podaný dňa 19. decembra 2016, rozhodnutie vo veci bolo vydané až dňa 20. septembra 2017.

Podra ustanovenia § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány S!2 povinné svedomite
a zodpovedne sa zaoberat' každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybmit' ju včas a bez
zbytočných prieťahov a použit' najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú ksprávnemu vybavemu
veci. Ák to povaha veci pripúšt'a, má sa správny orgán vždy pokúsžt' o jej zmierne vybmenie.
Správne orgány dbafi:t na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zat'ažovarúa
účastníkov konanža a iných osób.

Podra ustanovenia § 49 ods. 1 správneho poriadku v jednoduchých veciach, najmú ak
možno rozhodnút' na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán
rozhodne bezodkladne.

Podl'a ustanovenia § 49 ods. 2 správneho poriadku v ostatných prípadoch, ak osobitný
zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodmtt' vo veci do 30 dní od začatia
konama; vo zvlášt' zložiých prípadoch rozhodne najnesk«»r do 60 drú; ak nemožno vzhl'adom na
povahu'veci rozhodnút'ani"v tejto lehote, rm5že ju primerane predížit' odvolací orgán (orgán
príslušný rozhodnút' o rozklade). Ak správny orgán nemóže rozhodnút' do 30, prípadne do 60
dní, je povinný o tom účastníka konama s uvedením á5vodov upovedomit'.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej politiky na základe uvedeného
konštatuje, že stavebný úrad nepostupoval v predmetnom územnom konaní procesne správne
a odvolaním napadnuté rozhodnutie vydal na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu
veci, nakorko na vydanie odvolaním napadnutého rozhodnutia neboli splnené všetky zákonom
stanovené podmien'ky, resp. splnenie týchto podínienok nevyplývalo z predloženého spisového
materiálu. 'Uvedené -skutočnosti majú- za násleďok, že odvolaním napadnuté rozhodnutie je
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vydané v rozpore so zákonom a nepreskúmaterné v celom rozsahu. Z uvedeného d6vodu bolo
potrebné odvolaním napadnuté rozhodnutie zmšit' avec vrátit' prvostupňovému správnemu
orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, nakorko zistené pochybenia stavebného úradu nebolo
možné odstránit' zmenou výrokovej časti odvolaním napadnutého rozhodnutia.

Vzhl'adom na uvedené skutočnosti rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pouěenie

Toto rozhodnutie je vinštančnom postupe konečné anemožno sa proti nemu d'alej
odvolat'. Rozhodnutie nie je preskúmaterné súdom.

[Mer.TcMgr. Tomáš Mateička
veďúci odbom výstavby a bytovej politiky

Okresného úradu Bratislava

Rozhodnutie sa domčí verejnou vyhláškou:

1.

2.

3.

4.

5.

PA?MATEL, s. r. o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica - ako splnomocnený
zástupca navrhovatera Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
PAMATEL s. r. o., Ing. Vladimír Sojak, Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava
Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Vlastníci pozemkov astavieb, ako aj susedných pozemkov astavieb vtrase
umiestňovanej stavby, ktorých vlastnícke alebo iné práva m«"žu byt' rozhodnutím
priamo dotknuté (lokalita ulica Kuklovská - LV č. 497?, LV č. 5128, LV č. 5127, LV
č. 2835, LV č. 4612, LV č. 5135, LV č. 5132, LV č. 5137, LV č. 302, LV č. 5130, LV
č. 2904, k. ú. Karlova Ves)

Na vedomie:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava - so žiadost'ou o zvereinenie na úradnei tabuli správneho orgánu a iei
následné vrátenie tunaišiemu úradu
Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Odd. ŽP a dopravy, Nám. sv. Františka 8,
842 62 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia správy nehnuterností, Primaciálne nám. č. 1,
814 99 Bratislava
PAMÁTEL, s. r. o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica - ako splnomocnený
zástupca navrhovatera Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
PAMATEL s. r. o., Ing. Vladimír Sojak, Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica
Františka Bohunská, Líščie údolie 154, 841 04 Bratislava
Ing. Juraj Papšo, Kuklovská 58, 841 04 Bratislava
Milan Pavlakovič, Bakošova 2, 841 04 Bratislava
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9. Eubica Zubová, Majerníková 37, 841 05 Bratislava
10. Bohuslava Pavlakovičová, Silvánska 21, 841 04 Bratislava
11. Rozália Zimányiová, Štepná 4, 841 0l Bratislava
12. Hlavné mesto SR Bratislavy, cestný správny orgán, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box

192, 814 99 Bratislava
13 . Hlavné mesto SR Bratislavy, oddelenie územného rozvo5:? mesta, Primaciálne nám. 1,

P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava
14. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. správy komunikácii, správa VO, Primaciálne

nám. 1, 814 99 Bratislava
15. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava
16. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46,832 05 Bratislava
17.Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05

Bratislava

18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
19.Ministerstvo dopravy, výstavby -aregionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho

hygienika rezortu, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
20. MV SR, sekcia informatiky telekomunik. a bezpeč. MV SR, odbor telekomunikácií,

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
21. MV SR, Krajské riaditerstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
22.Hasičský azáchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07

Bratislava

23. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. 0. Box 106, 820 05 Bratislava
24. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
25. Bratislavská vodárenská spoločnost', a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava.ost',.

s., Cí26. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
27. Západoslovenská energetika, a. s., Ču?enova 6, 816 47 Bratislava
28. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/B, 82511 Bratislava
29. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
30. Lesy SR, š. p., Odštepný závod Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice
31. Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
32. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
33 . Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
34. 'UPC BROADBAND SLOVA?KIA, s. r. o., Ševčenkova 36, 85101 Bratislava
35. SWAN a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava
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