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ROZHODNUTIE MINISTRA
číslo 43/2018

Ako orgán príslušný rozhodnút' podra § 61 ods. 2 v spojení s § 59 ods. 3 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

zrušujem

rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcie výstavby č.
05133/2018/SV/414 zo dňa 18.01.20l8, ktorým Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky, sekcia výstavby ako príslušný orgán podra § 24 ods. 8 zákona č. 153/2001 Z. z. o
prokuratúre v ziiení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o prokuratúre") v koiianí o
proteste prokurátora nevyhovelo protestu prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava č. Kd
144/17/1100-16 zo dňa 28.07.2Q17 apotwdilo rozhodnutie O?la'esného úradu Bratislava,
odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-20 l 7/ 1l 878-KAZ zo dňa 06.03.20l7 a

vec yraciam na nové prejednanie a rozhodnutie.

Od8vodnenie:

Mestská čast' Bratislava, Karlova Ves vydala ako vecne a miestne príslušný stavebný
úrad dňa 14. 10.2014 územné rozhodnutie č. KV/SU/ 121 8/201 4/63 14/VK o umiestnení stavby
,,Polyfunkčný bytový dom nad Lúčkami" (d'alej len ,,územné rozhodnutie"). Podrobnejšia
špecifikácia stavby sa nachádza v predmetnom rozhodnutí. Proti rozhodnutiu podali účastníci
koiiania odvolanie. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky (d'alej len
,,okresný úrad") ako odvolací orgán následne zmenil územné rozhodnutie rozhodnutím č. OU-
BA-OVBP2-2015/30415-KOL zo dňa 18.05.20l5 (d'alej len ,,rozhodnutie okresného úradu").
Proti rozhodnutiu okresného úradu podala prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava
protest č. Kd 567/15/1100-24 zo dňa 07.l2.20l5. Na základe protestu prokurátorky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v konaní o
proteste prokurátora rozhodnutím č. 07507/2016/B625-SV/11901/GE zo dňa 19.02.2016 v
spojení s rozhodnutím ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 76/2016 zo
dňa 29.06.2016 uvedenému protestu prokurátora vyhovelo, protestom napadnuté rozhodnutie
okresného úradu zrušilo a vec vrátilo okresnému úradu na opátovné rozhodnutie.

Okresný úrad následne doplnil spisový materiál avydal rozhodnutie č. OU-BA-
OVBP2-2017/11878-KAZ zo dňa 06.03.20l7 (d'alej len ,,nové rozhodnutie okresného
úradu"), ktorým zmenil územné rozhodnutie.

Proti novému rozhodnutiu okresného úradu podala prokurátorka Krajskej prokuratúry
Bratislava (d'alej len ,,prokurátorka krajskej prokuratúry") protest č. Kd 144/1 7/1100-16 zo
dňa 28.07.20l7 (d'alej len ,,protest prokurátora"),

Prokurátorka namietala najmá, že pre správne posúdenie umiestenia stavby je potrebné



nové závázné staiiovisko hlaviiého mesta Sloveiiskej republiky Bratislavy. Tomuto záveru
svedčia podra názoru krajskej prokurátorky najmá nasledovné skutočnosti:

a) v konaní uplatnená námietka ohradne čl. 4. 16. STN 734301/Zl Budovy na bývanie,
Zmena l a v nej obsiahnutej definície prvého nadzemného podlažia súvisiaca s tým, že z
projektovej dokumentácie nebolo možné objektívne zistit', či v prípade deklarovaného 1. PP
nešlo o 1. NP. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava sa má vyjadrit' podl'a názom
prokurátorky la'ajskej prokuratúry až k súladu úplnej bezrozpornej projektovej dokumentácie
(d'alej len ,,PD") resp. PD nezastierajúcej žiadne skutočnosti s územným plánom.

b) umiestnenie stavby je vpriloženej grafickej prílohe územného rozhodnutia
vyznačené odlišne ako v PD 2013 schválenej týmto územným rozhodnutím,

c) hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava bola kposúdeniu aj po podaní
námietok predložená len PD zroku 2011, nie PD zroku 2013, ktorá bola územnýrn
rozhodnutím overená, resp. schválená,

d) nedostatočné vysporiadanie sa s uplatnenou námietkou týkajúcou sa prechodne5
forrny zástavby a skutočnej nadmorskej výšky stavby v územnom konaní.

Prokurátorka namietala nezákonnost' a zmátočnost' výrokovej časti nového rozhodnutia
okresného úradu. Namietala najmá, že v územnom rozhodnutí overená PD z roku 2013 je
v rozpore so situačným výkresom overeným tým istým rozhodnutím. Taktiež existuje podra
nej rozpor medzi výrokovou čast'ou rozhodnutia okresného úradu a novou situáciou stavby
aPD revízia 2013 a tiež rozpor medzi textovou čast'ou agrafickou čast'ou územného
rozhodnutia. Ďalej upozornila na rozpor v počte vonkajších parkovacích miest uvedených na
výkrese č. 2 a č. 7 PD.

Krajská prokurátorka poukázala v proteste d'alej na to, že v územnom konaní bolo
potrebné vyžiadat' nové závázné stanovisko orgánu verejného zdravotníctva.

Krajská prokurátorka poukázala tiež na skutočnost', že v podkladoch pre rozhodnutie (v
nadváziiosti na novú situáciu pripojenú k územnéinu rozhodnutiu), a ani vo výrokovej časti
rozhodnutia o umiestnení stavby nie je rozhodnutie alebo závázné stanovisko na zriadenie
vjazdu z komunikácie. Na daný prípad nie je možné aplikovat' § 140a ods. 1 písm. b) zákona
č. 50/1976 Zb. oúzeínnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení
neskorších predpisov, pretože dotknutým orgánom v danom prípade podra Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy je hlavné mesto SR Bratislava.

Ministerstvo rozhodnutím č. 05133/2018/SV/414 zo dňa 18.Ol.20l8 (d'alej len
,,rozhodnutie ministerstva") v konaní o proteste prokurátora podl'a F3 24 ods. 8 zákona o
prokuratúre nevyhovelo protestu prokurátorky krajskej prokuratúry z dóvodov uvedených
v tomto rozhodnutí.

Proti rozhodnutiu ministerstva podala krajská prokurátorka Krajskej prokuratúry
Bratislava rozklad č. Kd 144]1 7/ 1100-32 zo dňa 05.03.2018 (d'alej len ,,rozklad"). V rozklade
žiada krajská prokurátorka zmenit' rozhodnutie ministerstva tak, že protestu prokurátora bude
vyhovené. V rozklade krajská prokurátorka v prvom rade poukazuje na to, že podl'a jej názom
nie je možné prokurátorovi rozhodnutie o proteste prokurátora doručovat' verejnou vyhláškou
Preto má za to, že rozhodimtie ministerstva bolo K?rajskej prokuratúre Bratislava doručené až
27.02.20l8, a teda podl'a jej názoru bol rozklad podaný včas.

Krajská prokurátorka v rozklade d'alej uvádza, že trvá na všetkých dí"vodoch podaného
protestu. Podra jej názoru ministerstvo vo svojom rozhodnutí neuviedlo žiadne také
skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že sa zaoberalo dóvodmi, pre ktoré bol podaný
protest prokurátora. V rozklade je tiež uvedené, že v rozhodnutí ministerstva nie sú uvedené
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aiii žiadne dóvody prečo považuje protest prokurátora za nedóvodný. Podra názoru krajskej
prokurátorky uvedenom vrozklade teda: ,,Ministerstvo tak nereflektovalo na žiadnu pre
rozhodnutie podstatnú skutočnost', hoci tieto sú podrobne rozpísané vpodanom proteste
prokurátora a zohradňujú aj koncentračnú zásadu konania o umiestnení stavby. Rozhodnutie
z 18.01.2018 preto považujem za arbitrárne.".

Ministerstvo listom č. 05133/2018/SV/23571 zo dňa 26.03.2018 v súlade s § 56
správneho poriadku upovedomilo účastníkov konania, že voči rozhodnutiu ministerstva bol
podaný rozklad a vyzvalo ich, aby sa k 5eho obsahu vyjadrili v lehote do 7 dní odo dňa
doničenia upovedomenia. Dňa 16.04.20l8 bolo k podanému rozkladu na ministerstvo v
zákonom určenej lehote domčené vyjadrenie Ing. Martiny Kužmovej, Sv. Vinceiita 4,
Bratislava. Vo svo5om vyjadrení uvádza, že ako účastníčka konania nemá vedomost' o vydaní
rozkladom napadnutého rozhodnutia, ked'že nebolo zverejnené iným vmieste obvyklým
spósobom. Vo vyjadrení tiež tvrdí d'alšie porušenia právnych predpisov, ktoré sa týkajú
doručovania a počítania lehót v tomto konaní ako aj v konaní, ktoré bolo ukončené vydanfm
rozhodnutia okresného úradu. Taktiež považuje za nezákonné aj zverejnenie rozhodnutia
ministerstva. Poukazuje pritom aj na Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.
zn. 5Sžp/9/2012 zo dňa 30.04.20l2. Za nezákonné považuje aj zverejnenie výzvy na
vyjadrenie k podanému rozkladu, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli po dobu 7 dní, čo je v
rozpore s ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku.

Ing. Martina Kužmová vo svojom vyjadrení d'alej uvádza, že sa nemohla vyjadrit'
k obsahu rozhodnutia ministerstva, nakorko ho nemala k dispozícii. Taktiež uvádza, že trvá
na námietkach a pripomienkach, ktoré uviedla ku konaniu Okresného úradu v Bratislave vo
vyjadréní kpodanému protestu prokurátora. Ďalej zastáva názor, že zobsahu rozkladu
vyplýva, že nezákonnost' rozhodnutia okresného úradu nebola rozhodnutím ministerstva
odstránená. V závere vyjadrenia Ing. Martina Kužmová uvádza cit: ,,Mám nad'alej za to, že
konaním prvostupňového aj druhostupňového orgánu vo veci vydania územného rozhodnutia
o umiestnení stavby boli porušené základné zásady správneho konania, ktorými sú najmá
zásada zákonnosti - povinnost' správnych orgánov postupovat' v konaní v súlade so zákonmi
a ostatnými právnyrni predpismi, zásada materiálnej pravdy - povinnost' správnych orgánov
úplne a presne zistit' skutočný stav veci a až potom rozhodnúť a zásada rovnosti účastníkov
v konaní, a rozhodnutia sú nezákonné a preto musia byt' zrušené.".

Ministerstvo predložilo rozklad spolu so spisovým i'nateriálom, týkajúcim sa veci, na
rozhodnutie druhostupňovému orgánu konajúcemu a rozhodujúcemu o rozklade, ktorým je
podra § 61 ods. 2 správneho poriadku minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako
vedúci ústredného orgánu štátnej správy.

Podra § 59 ods. l správneho poriadku som preskúmal rozkladom napadnuté
rozhodnutie ministerstva spolu so spisovým materiálom týkajúcim sa veci v celom rozsahu.

K skutočnostiam uvedeným v podanom rozklade a vo vyjadrení účastníčky konania Ing.
Martiny Kužmovej uvádzam nasledovné:

Podra § 24 ods. 10 zákona o prokuratúre: ,,Rozhodnutie o proteste prokurátora doničí
orgán verejnej správy prokurátorovi a účastníkom konania. Ak o proteste rozhodoval
nadriadený orgán, domčí rozhodnutie o proteste aj orgánu verejnej správy, ktorý napadnuté
rozhodnutie alebo protest vydal.?.

Podra ustanovenia § 24 ods. 13 zákona oprokuratúre: ,,Na konanie o proteste
prokurátora proti rozhodnutiu alebo opatreniu a na konanie o odvolaiií a rozklade sa vzt'al'iuje
všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon iieustanovuje inak.".
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Na základe vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov sa stotožňujem s názorom
vysloveným v rozklade, že prokurátorovi nie je možné rozhodnutie o proteste prokurátora
doručit' verejnou vyhláškou. Vzhradom na to, že k preukaznému doručeniu rozhodnutia
ministerstva prokurátorovi došlo dňa 27.02.2018, považujem rozklad krajskej prokurátorky za
podaný včas.

Podra ustanovenia § 46 správneho poriadku: ,,Rozhodnutie musíí 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 náležitosti.".

Podra ustanoveiiia e) 47 ods. 3 správneho poriadku: ,,V odóvodnení rozhodnutia správny
orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený
pri hodnotení d6kazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe
ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastrífkov konania a s ich
vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.".

Problematiku náležitostí odóvodnenia rozhodnutia riešia v relatívne verkoi'n rozsahu aj
súdy v rámci prieskumu rozhodnutí správnych orgánov. Z ich rozhodnutí o. i. vyplýva, že
skutočnost', že rozhodnutie je zrozumiterné pre orgán, ktorý ho vydal, nepostačuje, lebo
rozhodnutie musí byt' zrozumiterné aj pre účastníkov konania (Rozsudok Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky z 19. októbra 2005, sp. zn. 4 So 226/04). Tento právny názor je potrebné
per analogiam rešpektovat' aj v konaní o proteste prokurátora. Aj na základe teórie správneho
práva zastávai'n názor, že odóvodnenie rozhodnutia by malo obsahovat' zrozumitel'né,
dostatočné alogické vysvetlenie akýrni úvahami sa riadil správny orgán pri hodnotení
dókazov, aký skutkový stav na ich základe zistil, ako tento skutkový stav posúdil po vecnej
stránke a po právnej stránke, pričom vyjadrí v odí5vodnení svo3e stanovisko ku skutočnostiam,
argumentom a d8kazom, ktoré v konaní o proteste prokurátom uplatnili, prípadne navrhli
prokurátor a účastníci konania pred orgánom verejnej správy.

Stotožňujem sa preto s právnym názorom krajskej prokurátorky uvedeným v rozklade,
že ministerstvo bolo povinné sa vo svojom rozhodnutf vysporiadat' so všetkými relevantnými
d8vodmi uvedenými v proteste prokurátora (t.j. aj tými, ktoré prípadne nie sú uvedené
vrozklade a vod8vodnení tohto rozhodnutia), ktoré svedčili podl'a názoru orgánov
prokuratúry onezákoi'inosti rozhodnutia. Taktiež sa stotožňujem snázorom krajskej
prokurátorky, že odóvodnenie rozhodnutia ministerstva takéto riadne vysporiadanie sa so
všetkými relevantnými argumentami, ktoré by mohli svedčit' o nezákonnosti rozhodnutia
okresného úradu, neobsahuje. Ministerstvo je tiež povinné sa v rámci nového prejednania
a rozhodnutia veci vysporiadat' v rámci od8vodnenia svojho rozhodnutia aj s námietkami
a tvrdeniami účastníkov úzeímiého konania, ktorí sú zároveň účastníkmi konania o proteste
prokurátora.

Knávrhu krajskej prokurátorky uvedenom vrozklade, že by som mal zmenit'
rozhodnutie ministerstva tak, aby protestu prokurátora bolo vyhovené, uvádzam, že podl'a
ustanovenia § 59 ods. 3 správneho poriadku: ,,Odvolací orgán rozhodnutie zmší a vec vráti
správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiar je to vhodnejšie
najmá z d6vodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je právnym názorom
odvolacieho orgánu viazaný.". Podra m6jho názoru je vzhl'adom na charakter obsahu
rozkladu apredmet konania vhodné, aby vec bola opátovne prejednaná arozhodnutá
ministerstvom.

Kvyjadreniu Ing. Martiny Kužmovej uvádzam, že podra ustanovenia § 26 ods. 2
správneho poriadku: ,,Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnost' vyvesí
po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnost' súčasne na svo5om webovom sídle, ak ho má
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zriadené a ak je to vhodné aj iným sp«"sobom v mieste obvyklýrn, najmu v miestnej tlači,
rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie
týka.". Ďalej uvádzam, že zo spisového materiálu vyplýva, že upovedomenie opodaní
rozkladu bolo vyvesené na úradnej tabuli ministerstva v dňoch 27.03.20l8 až 16.04.2018.
Súhlasím s názorom Ing. Martiny Kužmovej, že listiny správnych orgánov by mali obsahovat'
správne údaje o tom, aký dlhý čas inajú byt' a budú vyvesené na úradnej tabuli.

Na základe vyššie uvedených právnych dóvodov a skutočností som rozhodol o zmšení
rozhodnutia ministerstva a vrátení veci na nové prejednanie a rozhodnutie. V rámci nového
prejednania veci je ministerstvo povinné sa riadne vysporiadat' s vytknutými nedostatkami,
týkajúcimi sa iiajmá odóvodnenia napadnutého rozbodnutia a postupovat' v konaní v súlade
s naznačeným postupoi'n a podl'a princípov a zásad správneho konania.

Vzhradom na uvedeí'íé skutočnosti bolo potrebné rozhodnút' tak, ako je uvedené vo
výrokove5 časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Toto rozhodnutie je podra § 61 ods. 2 správneho poriadku konečné a nie je možné sa
proti nemú odvolat' (podat' rozklad).

Toto rozhodnutie nie je preskúmaterné súdom.

V Bratislave dňa 04.06.2018

Arpád Ersek
minister dopravy a výstavby

Slovenskej republiky
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Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou vereinei vyhlášky vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava a zároveň bude zvereinené na webovom sídle Ministerstva dopravy a
výstavby SR v ěasti Vereiné vyhlášJ, ako aj na centrálnei úradnei elektronickej tabuli
na stránke portálu www.slovensko.sk v ěasti Úradná tabul'a-f

1. Známym a neznámyi'n právnickým osobám a fyzickýrn osobám, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susednýrn pozemkom a stavbám,
móžu 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 Sternmůller, Púpavová 36, 841 04 Bratislava
7. Ing. Dáša Bučková, Nad lúčkami 41, 841 05 Bratislava
8. Ing. arch. Anna Priečinská, Lackova 5, 841 05 Bratislava
9. Kamil Kaminský, Lackova 5, 841 05 Bratislava
lO.?ng. Daša Kubešová, Nad lúčkami41, 841 05 Bratislava
11 .RNDr. Miroslav Kubeš, Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava
12.?ng. Viera Mihalková, Nad lúčkami 35, 841 05 Bratislava
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

Doručí sa:

Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava (v súvislosti
rozkladom č. Kd 1 44/ 1 7/ 1100-32 zo dňa 05.03.20l8)

s

Na vedomie:

1. Okresný úrad Bratislava, OVBP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 spolu
žiadost'ou o zverejnenie tohto rozhodnutia na't'tradnej tabuli Vášho úradu

2. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava spolu so žiadost'ou o zverejnenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli Vášho
úradu

3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby

SO

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia Ministra dopravy a výstavby SR
ě. 43/2018:

lyíc z-yP
Dátuin vyvesenia :

M*stská ď:,ast amtislaía - Kwň? %%l
oííkmnie memr*» konma

a?stavebnéhopor?
Nsmí. sv. Fr»á%kh l
842 62 Braumlaw 4

. ....2 .... ................ . . .. .. . . ...... . . ....

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:

Podpis a odtlačok úradiiej pečiatky
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