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ROZHODNUTIE

Okresiiý úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný správny
orgán podl'a ustanovenia Fg 4 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovaiiie, stavebný poriadok a bývm'úe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
v znenf zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniacli v miestnej štátnej správe a o zmene
adoplnení niektorých zákonov azákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podra ustano'venia § 118 stavebného
zákona austanovenia § 58 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, rozhodujúc o odvolaní Ing. Jána Winldera bytom Staré Grunty
176, 841 04 Bratislava proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č.j.:
KV/SU/215/2018/2357/AP zo dňa 25.01.2018 podra ustanovenia § 59 ods. 2 a ustanoveíqí §
46 a 4 7 správneho poriadku, ako aj príslušných ustanovení stavebného zákona

zamieta

odvolanie Ing. Jána Winklera a odvolaním napadnuté rozhodnutie príslušného stavebného
úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č.j.: KV/SU/215/2018/2357/AP zo dňa
25.01.2018 potvrdzuje.

Odóvodnenie

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad napadnutým
rozhodnutím č. KV/SU/215/2018/2357/AP zo dňa 25.01.2018 (d'alej len ,,rozhodnutie?)
povolila zmenu stavby pred dokončením ,,Prístupová komunikácia ku skupine rodinných
domov a inžinierske siete? v mieste stavby Staré Grunty v rozsahu stavebných objektov SO
08 VN prípojka parc. č. 2941/7 (parc. reg. ,,E," č. 3-20010 a3-20011), 2954/3, 2960/17,
2960/18; SO 09 Traiisformačná stanica parc. č. 2960/18; SO 10 NN rozvody a SO Il NN
prípojky parc.č. 2960/17, 2958/3 1, 2958/1 a 2958/29 v k.ú. Karlova Ves, ktorá bola povodne
povolená rozhodnutíi'n č. KV/SU/527/2015/10928/AP zo dňa 31.08.2015. Projektová
dokumentácia pre povoleriie zmeny stavby pred dokončením rieši úpravu trasy vmieste
naspojkovania na vysokonapát'ovú siet', póvodné naspojkovanie bolo na pozemku parc.č.
2940/30. Nový bod napojenia na jestvujúcu VN siet' je na pozemku parc.č. 2941/7 (parc. reg.,,E? č. 20010) stým,- že dížka-vedenia VN prípojky zostala nezmenená, t.j. 2x275 m.
Predmetom zmeny napadnutélio rozhodnutia je aj zi'nena stavebníka na spoločnost'Západoslovenská distribučiiá a.s., Čulenova 6, 81 ?103 -Bratislava.
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Proti uvedenému rozhodnutiu podal odvolaiiie Ing. Ján Winkler (d'alej len ,,odvolatel"),
ktoré bolo doručené na stavebný úrad 12.02.2018. Vo svojom odvolaní v podstate namieta, že
stavebný úrad nerešpektoval jeho námietky z 13.ll.20l7, pripomína, že tým, že mal byt' a nebol
účastníkom konania územného konania v roku 2014 ako aj v stavebnom konaní v roku 2015,
vyslovuje názor, že bolo porušené jeho ústavné právo vyjadrit' sa k danej stavbe. Ostatné body
odvolania (celkom to predstavuje 9 bodov:) parafrázovane uvádzame nasledovne: Vyslovuje
predpoklad, že umiestnením transformačnej stanice by mohlo d8jst' k znehodnoteniu životného
prostredia na jelio pozernkoch s následným vplyvom iia zdravie jeho rodinných prfslušníkov,
zníži sa hodnota jeho nehnutel'nosti a obmedzí výhrad z nehnuternosti. Pokiar je nevyhnutná
transformačná stanica pre plánovanú výstavbu rodinných domov, táto mala byt' riešená na
verejnom pozemku alebo na novovznikajúcich pozernkoch a iíe v stabilizovanom území, kde je
výstavba rodim'iých doi'nov ukončeiiá. Spochybňuje vetu uvedenú v napadnutoin rozhodnutí, že
stavebný objekt bol uiniestnený územným rozhodnutím zo dňa 16.4.2014, pretože tam stavebný
objekt SO 09 Trafostanica ani objekt VN prípojka nie je uvedený v objektovej skladbe, tam je
spomenuté iba uí'niestnenie trafostanice na parcele 2960/ 18 a odstupy a vzdialenosti od parciel č.
2958/32 a2960/15. Uvádza, že domčovanie úzeinného rozhodnutia bolo doručované formou
verejnej vyhlášky, čo považuje za nesprávny úradný postup, pretože i'nu bola odňatá možnost'
zúčastnit' sa iia konaní, podl'a jelio názoru územné konanie vykazuje známky vady, má to
podstatný vplyv na rozhodnutie, nemohla byt' urobená náprava v odvolacom konaní a preto žiada
obnovu územného aj stavebného konanía.

Vd'alších bodoch (častiach) odvolania odvolatel' vyslovuje nespokojnost' sčast'ou
rozhodnutia, v ktorom je uvedené, že stavebný úrad posudzuje námietky v rozsalm navrhovaných
zmien a ked'že trafostanica nie je predmetom zmien, rivádzané nárnietky nie sú opodstatnené.
Vyslovuje názor, že stavebný úrad spí"sobil procesné chyby v územnom i stavebnom konanf,
pripom:ína nedostatočnost' podkladov, ktoré musel stavebník po výzvach stavebného úradu
dopÍňat' a cituje čast' rozhodmitia, podra ktorého je v kolaudačnom konaní stavebník povinný
príslušnými meraniami preukázat' splnenie hygienických noriem apredpisov, bez ktorých by
neboli vydané stanoviská k ťispešnému kola?idačnémhi konaniu. Podra odvolatera ak bude stát'
trafostanica na inom mieste, ako sa s jej umiestnenfm uvažuje, nebude mat' námietky. Ďalej
upozorňuje, že podl'a projektovej dokumentácie nie je inožná realizácia vonkajšieho uzemnenia
stanice zdí5vodu malej vzdialenosti od oploteiiia pozemkov 2960/18 a2958/32, vd'alšom
uvádza podmienl<u zrozhodnutia, že so zmeno?i stavby možno začat' až po právoplatnosti
napadnutého rozliodnutia a súčasne uvádza rozpornost' v rozhodnutí, kde sa uvádza, že so
stavbou sa začalo, pričom ako odvolatel' nezaevidoval začaté stavebné práce v záujmovom území
apoznamenáva, že povolenie nenadobudlo k 11.2.20l8 právoplatnost'. Záverom nesúhlasí
s napadmitým rozhodnutíin, žiada, aby plánovaná trafostanica iiebola ?imiestnená na parcelách
vedra jeho pozemkov parc.č. 2960/15, 2954/242,2954/243 ana dosiahnutie oprávnenia
odvolania, žiadosti a zi'neny rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením využije všetky právne
a zákonné postupy.

Stavebný ťirad svojim listom č. KV/SU/2015/2018/5228/AP zo dňa 14.03.2018
upovedomil účastníkov koiiaiiia o obsahu odvolania doloženou fotokópiou odvolania zo dňa
12.02.20l8, ktorý doručil formou verejnej vyhlášky s výzvou, aby sa účastníci konania k obsahu
odvolania vyjadrili v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia predmetnej písomnosti.

K odvolaniu sa vyjadrila len spoločnost' Západoslovenská distribučná a.s. v zastúpení
PETRING s.r.o. listom doručeným na stavebný úrad 03.04.2018, na ktorý reagoval odvolatel'
listom zo dňa 30.04.2018 adresovaiiým priamo Okresnému úradu Bratislava, odboru 'výstavby
a bytovej politiky, ktorému to bolo doručené dňa 03.05.2018. Stavebník sa vyjadril ku všetkým
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9-im bodom odvolania, ktoré uvádzame taktiež parafrázovane s tým, že následné vyjadrenie
odvolatera na predmetný list odvolací orgáii vyliodnocuje ako výmenu názorov medzi
stavebníkom a odvolaterom (podstatu reakcží odvolatera v tomío odseku uvádzame nižšie šikmou
kurzívou:), ktorá nemala vplyv na výrokovú čast' tohto rozhodnutia. Stavebník vo svojom
vyjadrení zo dňa 03.04.2018 vyslovuje názor, že stavebný úrad umiestnil zákonným sp«"sobom
transformačnú stanicu v rozhodnutí č. KV/SU/ l 65/20 1 4/2 15 5/AV/VK zo dňa 16.04.2014 yrátane
jeho doručovania foiinou verejnej vyhlášky (odvolater trvá na svojom póvodnom zd«"vodnení'),
umiestnenie trafostanice na vlastnom pozemku Západoslovenskej distribučnej a.s. je v súlade
s právnyini predpismi (podra odvolatera v čase vydania územného rozhodnutia Západoslovenská
distribučrgá a.s. nebola vlastníkom pozemku parc.č. 2960/18 a v ůzeinnom rozhodnutf nie je
zadefinované, že v objektovej skladbe SO 06 MjV káblový rozvod je zahrnutá trarxsformačná
stanica:), doručovanie písomností afz po územné rozhodnutie fonnori verejnej vyhlášky je
zákonné (podra odvolatera doručovanie verejnou vyhláškou nerruže byt' automatické), zmena
stavby pred dokončením spočívala vzmene bodu napojenia VN prípojky vrátane
majetkoprávneho vysporiadania s Magistrátoin hl.m.SR Bratislavy (odvolater uvádza, že pre
doručovanie verejnou vyhláškou došlo kfaktickému odříatiu jeho možnosti uplatnit' si svoje
práva a trvá na tom, aby bola trafostanica umiestnená na žnom mieste'), stavebníkovi nie je
jasné, čoho sa odvolatel' domáha (odvolater tvrdí, že sa domáha zrušema napadwtého
rozhodnutža ažiada, aby trafostariica bola umiestnená mžmo pozemkov, ktoiých je
spoluvlastníkom.).

Podl'a ustanovenia § 3 ods. 2 a 5 správneho poriadku - (2) Správne orgány sú povinné
postupovat' v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmž konania, zúčastnenýmj osobami a inými
osobami, ktorých sa koíqanie týka, a dat' im vždy príležitost: aby mohlí svoje práva a záujmy
účinne obhajovat', najma sa vyjadržt' k podkladu rozhodnutia, a uplatrút' svoje návrhy.Účastníkom -konania, zúčasmetíým osobám a iným osobám, ktorých sa konarúe týka, musža
správne orgány poskytovat' pomoc a poučerúa, aby pre neznalost' právnych predpisov
neutrpeli v konaní ujmu. (5) Rozhodnutie správnych orgáríov musí vychádzat' zo sporahlivo
zžsteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných
alebo podobných prípadoch nevzrúkali neodóvodrtené rozdžely.

Podl'a ustanovenia § 59 ods. 1 a 2 správneho poriadku - (1) Odvolací orgán preskúma
napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak ýe to nevyhnutné, doterajšie konanie doplííí,
prípadne zistené vady odstráni. (2) Ak SZ2 pre to dóvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení
alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutže potvrdí.

Podl'a ustanovenia § 68 ods. l a 2 stavebného zákona - (1) Stavebný úrad móže v
odóvodnených prípadoch na žiadost' stavebníka povolžt' zmenu stavby ešte pred jej
dokončením. (2) Vrozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených zártjmov alebo
povinností účastníkov stavebného konarúa, ako aj záttjmov chránených dotknutými orgčtrími,
prerokuje stavebný'ůrad žiadost' a vydá rozhodnutie, ktorým bud'zmeriu stavby povolí, pričom
rozhodne aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podra potreby d'alšie závázné
podmienky, alebo žžadost'zamietne. Na konanie o zmene sa primerane vzt'ahujú ustanoverúa o
stavebnom konaní.

Podl'a ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - (3) Okresný úrad v sídle
kraja nerm5že a) zmerút' v odvolacom konaní rozhodnutie vyššieho t'tzemného celku alebo
rozhodnutže obce, ak bolo vydané vo vecžach územnej samosprávy, b) preskúmat' rozhodnutie
vyššieho územného celku alebo rozhodnutže obce wúmo odvolacieho konarúa.
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Podra ?istanovenia F§ 62 ods. l písm. a) až c) správneho poriadku - (1) Konanie pred
správnym orgánom ukortčené rozhodnutím, kíoré je právoplatné, sa na návrh účastníka
konania obnoví, ak a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dókazy, ktoré mohlž mat' podstatriý
vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatrút' bez zavinenia účastníka konania; b)
rozhodnutie záviselo od posúdenža predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol žnak;
c) riesprávnym postupom správneho orgánu sa r?častníkovi konartia odňala možnost' zr2častnit'
sa na konarú, ak to mohlo mat' podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla
urobit' v odvolacom konaní,'

Podl"a ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona - (4) Začatie územného konania o
umiestnení lííqiovej stavby alebo v odóvodnených prípadoch aj zvlášt' rozsiahlej stavby, stavby
s velkým počtom ůčastníkov konarxia, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej
uzávere a o ochrannom pásme, ak sa t2ýka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad
'ůčastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatže 'b2zemného
konania verejnou vyhláškou aj v prffiade, že mu účastníci konarúa alebo ich pobyt rúe SZ2
známi.

Podl'a ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona - (4) Pri líniových stavbách alebo v
odóvodnených prípadoch aj pri zvlášt' rozsžahlych stavbách, stavbách s vel'kým počtom
účastníkov konania síavebný t2rad upovedomť účastnťkov o začatí stavebného konania
verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred kortarím rrúestneho zist'ovania, prípadne ústneho
pojednávarúa, a ak sa nekoná ústne pojednávanže, pred uplynutím lehoty určenej podra
odseku 3.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstav'by a bytove5 politiky ako príslušný odvolací
orgán podrobne v celom rozsahu preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie, alco aj postup
stavebného úradu v konaní, ktoré predchádzalo jeho vydaniu. Porovnal výrokovú čast' aj
od8vodnenie napadimtého rozhodnutia s l'unotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi,
predovšetkým s príshišnými ustanoveniami stavebného zálí.oiia a správneho poriadku, ako aj
vyhlášok Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných íechnických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívai'ié osobaini s obineďzenou schopnost'ou pohybu
aorientácie ako ivyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. oúzemnoplánovacícli podkladoch
aúzemnoplánovacej dokumentácii a dospel k záveru, že nie je d5vod na zrušenie
napadnutélio rozhodnutia.

Ku skutkovým aprávnym okolnostiam danej veci, ako aj k námietkam
odvolatel5ov, Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej politiky uvádza
nasledovné:

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves ako príslušný stavebný ťirad rozhodnutím č.j.
KV/SU/527/2015/10928/AP zo dňa 31.08.2015 vydala stavebné povolenie (rozhodnutie
íqadobudlo právoplatnost' 29.10.2015) pre stavbu ,,Prístupová komunikácia ku skupine
rodinných domov a inžinierske siete" v rozsahu stavebných objektov SO 07 Plynovod STL
a plynové príp.; SO 08 VN prípojka; SO 09 Transformačná stanica; SO 10 NN rozvody; SO
11 NN prípojky; SO 12 Vonkajšie osvetlenie pre stavebníka SITINA s.r.o. so sídlom na
Hurbanovom nái'n. 7, 811 03 Bratislava (v d'alšom len ,,stavebník SITINA") vzastúpení
PETRING, s.r.o. Nám. hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava, ktorá bola povolená v Bratislave -
lolcalita Staré Grunty - Sitiiia na pozernkoch parc.č.: plynovo4 aplynovodné pripoiky
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2958/1, 2958/29, 2958/8-2958/20, 2958/24; VN prípojka 2960/17, 2960/18, 2954/3, 2941/7,
2940/30; trafostanica 2960/18; NN káblový rozvod elektro aprípojky 2958/1, 2958/29,
2958/8-2958/20, 2958/24; vonkajšie osvetlenie 2958/1, 2958/31, 2958/29, 2960/17; ?
múr 2958/29 v katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves.

Stavebník SITINA vzastúpení fy PETRING s.r.o. podaním zo dňa 04.01.2016
požiadal o zrnenu stavby pred dokončením, ktorého podstata spočívala v zmene stavebníka
pre objekty SO 08 VN prípoika, SO 09 lransformačná stanica, SO 10 NN rozvody a ?
NN prípojky, ktorým bola navrhovaná spoločnost' Západoslovenská distribučná a.s. so sídlom?naČulenovej 6, -816 47 Bratislava. Podra žiadosti novonavrhovaného stavebníka mala
zastupovat' spoločnost' PETRING s.r.o. so sídloin na Nám. hraničiarov 6/B, 851 03
Bratislava. Konanie o zmene stavby pred dokončením začalo podaním fy PETRING zo dňa
04.01.2016, následne po«l'fa spisového inateriálu stavebný úrad pre nedostatočné podklady zo
strany žiadatel'a prerušil konanie rozhodnutím č. KV/SU/565/2016/2698/AP zo dňa
02.02.2016 a iia základe žiadostí žiadatel'a viacnásobne vyhovel vo veci predÍženia terrnfnov
na doloženie požadovaných dokladov a podkladov.

Stavebný úrad listom č. KV/SU/346/2017/1766 /AP zo dňa 18.lO.2017 oznámil
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebiiého konania o zi'nene stavby pred
dokončeníi'n forrnou verejnej vyhlášky, podl'a oznámenia upustil od i'niestneho zist'ovania
aústneho pojednávania aurčil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia predmetíiého
oznámenia na podanie prípadných námietok lí. navrhovanej zi'nene.

Odvolacf orgán konštatuje, že v spisovom materiáli sa nenachádza žiadna
pripomienka či námietka zo strany účastníkov konania zrejme aj z toho d«'vodu, že zmena
stavby pred dokončením nastáva len hl'adiska zmeny miesta naspojkovania na
vysokonapát'ovú siel' (póvodne parcela č. 2940/30, nový bod napojenia na parcele č. 2941/7
/parc. reg. ,,E" č. 20010/) a z formálneho hradiska zmena stavebníka na vyššie uvedené
objekty bola zo strany stavebníka (stavebníkov) dostatočne zdokurnentovaná počas
prerušenélio konania.

Ksamotným d6vodom, pripoi'nienkam anávrhom odvolatera zo dňa 12.02.2018
v nadváznosti na vyššie u'vedené jednotlivé ustanovenia zákonov je potrebné zdóraznit', že
predmetom konania je riadiie odvolacie konanie podl'a § 53 anasl. správneho poriadku,
pričom odvolací orgán v nadváznosti na obsali odvolania nemá možnost' ani kompetenciu
zaoberat' sa vtomto konanf súčasne snámietkami, ktorých riešenie patrí do kategórie
miinoriadnych opravných prostriedkov, t.j. do obnovy konania podl'a § 62 správneho
poriadku alebo kategórie preskúmavania rozhodiiutia mimo odvolacieho konania podl'a § 65
správneho poriadku. Konkrétne podra § 68 ods. 1 správiieho poriadku odvolací orgán ani iná
verejná inštitúcia vrátane súdu už nem8že preskúrnavat' územné rozhodnutie č.
KV/SU/165/2014/2155/AV/VK zo dňa 16.04.20l4, ktoré nadobudlo právoplatnost'
28.05.2014 aktoré bolo podkladom pre vydanie stavebiiého povolenia č.j.:
KV/SU/527/2015/10928/AP zo dňa 31.08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
29.lO.2015. Predmetné stavebné povolenie zo dňa 31.08.2015 napriek ďóvodom uvedeným
v odvolaní spochybňujúce správnost' alebo zákonnost' stavebného povolenia, odvolací orgán
tieto nepreskúmava z dóvodov pre nedostatok kompetencie podl'a § 4 ods.3 zákona ě.
1 80/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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Vnadváznosti na predchádzajúci odsek dovodovej časti, ktorým Okresný úrad
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky vo vzt"ahu k podanému odvolaniu poukázal na
svoje kompetencie vrámci aktuálneho odvolacieho konania bez možnosti preskúmavat'
právoplatné územné rozhodnutie zo dňa 16.04.2014 vrátane právoplatného stavebného
povolenia zo dňa 31.08.2015, kd5vodom uvedeným vodvolaní proti rozhodnutiu č. č.
KV/SU/21 5/201 8/2357/AP zo dňa 25.01.2018 uvádza nasledoviié:

Odvolací orgán berie na vedomie tvrdenia odvolatel'a, podl'a ktorých správny orgán
nerešpektoval námietky odvolatel'a z 13.11.2017, d'alej tvrdenie, že nebol účastníkom
územného ani stavebného konania v rokoch 2014 resp. 2015, pretože doručovanie verejnou
vyhláškou považuje za nesprávny úradný postup. Stýmito twdeniami sa odvolací
nestotožňuje, pretože pri líniových stavbách stavebný zákon podl'a § 36 ods. 4 resp. § 61 ods.
4 príkazným spósobom urč?0e doručovanie dóležitých písoi'nností verejnou vyhláškou
a v spisovom materiáli súvisiacom s napadnutím rozhodnutím č. KV/SU/21 5/2018/2357/AP
zo dňa 25.01.2018 sa nachádza Oznámenie o začatf stavebného konania o zmene stavby pred
dokončením č.j. KV-SU/346/2017/17660/AP zo dňa 18.10.2017, ktoré bolo riadne
domčované účastníkom konania, na ktoré reagoval odvolatel' námietkou listom zo dňa
10.11.2017 doručeným na stavebný úrad dňa 13.11.2017, kde záhlaví ako vec uviedol:
,Námietka vočž oznámeniu začatia stavebného konania o zmene stavby pred dokončením".
Práve s uvedenými námietkami týkajúcimi sa územného rozliodnutia zo dňa 16.04.2014
astavebného povolenia zo dňa 31.08.2015 sa vrámci aktuálneho odvolacieho konania
odvolací orgán nemože zaoberat' pre nedostatok vyššie uvedených kompetencií , pričom
vnapadnutom rozhodnuff je zdóraznené, že predmetom konania zmeny stavby pred
dokončením je výhradne zmena stavebníka a zmena miesta naspojkovania VN vedeiiia. Tieto
zmeny nenarúšajú, resp. sa nedotýkajú vlastníckych práv odvolatera a aj preto odvolací orgán
nemal d5vod zrušit' napadimté rozhodnuté č. KV/SU/2 1 5/20 1 8/23 5 7/AP zo dňa 25.01.2018.

Okxesný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej politiky po preskúmaní
napadnutého rozhodnutiapodl'a predloženého spisového i'nateriálu dospel k záveru, nie je
d6vod na zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia a preto rozhodol tak, ako je rivedené
vo výrokove5 časti rozhodnutia.

Pouěenie

Toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu d'alej
odvolat'. Rozliodnutie je preskúmatel'né súdoi'n podl'a Správneho súdneho poriadku.

??a"'
?

91

Mgr. Tomáš Mateička
vedúci odbom výstavby a bytovej politiky

Okresného úradu Bratislava
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Rozhodnutie sa doručuie účastníkom konania verejnou 'vyhláškou podl'a § 26 Správneho poriadku:

Západoslovenská distribučná, a.s, Čulenova 6, 811 03 Bratislava v zastúpení PETRING
s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B, 851 03
Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 85101 Bratislava
Ing. Beleš Štefan, Ventúrska 20, 811 0l Bratislava
Martin Terek, Pod Rovnicami 50, 841 04 Bratislava
Ing. Vladimír Mosný, PliD., Povraznícka 8, 81105 Bratislava
Ing. arch. Dušan Ninaj, Sabinovská 5, 821 03 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava v správe MČ
Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62

9. Slovenská republika - v správe Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 821 05
Bratislava

10. EL'[?ťNITA, s.r.o. Romanova 1976/27, 85102 Bratislava
11. Vlastníkom aspoluvlastníkom susedných pozernkov astavieb na iiich asusednýchspoi

.dlž 'pozemkov pozdÍž parciel reg. ,,C" 2954/3, 2960/17, 2960/18, 2958/31, 2958/1, 2958/29,
2958/23, 2958/39, 2958/22, 2958/28, 2958/21, 2958/20, 2958/19, 2958/24, 2958/8-
2958/18, 2958/29, 2960/6, 2960/2, 2954/3, 2958/31, 2941/7 resp. parc.reg. ,,E" č. 3-
20010 a 3-2001 y k.ú. Bratislava - Karlova Ves

12. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbárn na iiich, vrátane
susedných pozemkov a susedných stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto
pozemkom a stavbám mo'žu byt' stavebným povolením priarno dotlaíuté.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenia:
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:
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Na vedomie :

Hlavné mesto SR Bratislava - Magistrát hl.m. SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99
Bratislava so žiadost'ou o zverejnenie verejnej vyhlášky

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenia:
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis:

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves - stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava -
so žiadost'ou o zverejnenie vyhlášky.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenia: {'1. ?. ?DV
Pečiatka a po(m!STN,Y pR.AD M.,,ESTSKEJ čASTI

aí:túy.ísí.5.vq??t-ogÁ gás
íšus
,VA 4

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Na vedomie účastnfkom konania (nemá účinky doručenia) :

1.

2.

Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 81103 Bratislava
Ing. Ján Winlder, Staré grunty 176, 841 04 Bratislava
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