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ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy avýstavby SR, sekcia výstavby (d'alej len ,,MDV SR"), ako
správny orgán príslušný podra § 58 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov v spojenf s § 2 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 a v spojení s § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, na základe samostatného
odvolania účastníčky konania Svetlany Hofstádter, bytom Špitálska 16, 811 08 Bratislava,
spoločného odvolania účastníkov konania Mgr. art. Martina Bolla, bytom Hálova 14, 851 0l
Bratislava, Doc. Ing. Gabriely Bollovej, bytom Devínska cesta 32, 840 04 Bratislava a Mgr.
Zuzany Bollovej, bytom Riznerova 2, 811 0l Bratislava a samostatného odvolanie občianskeho
združenia - Združenia domových samospráv, so sídlom Rovniankova 14, P. 0. Box 218, 85102
Bratislava vzastúpení predsedu Marcela Slávika, preskúmalo rozhodnutie Okresného úradu
Bratislava, odboru výstavby abytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2018/13081/KAZ zo dňa
13. 07. 2018 v odvolacom konaní a

rozhodlo takto:

MDV SR podra § 59 ods. 2 správneho poriadku z r u š u j e rozhodnutie Okresného
úradu Bratislava, odboru výstavby abytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2018/13081/KAZ
zo dňa 13. 07. 2018.

Od(»vodnenie :

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky (d'alej len ,okresný úrad"),
ako prvostupňový správny orgán príslušný podl'a § 123 stavebného zákona, na základe návrhu
spoločnosti INGSOL, s. r. o. so sídlom Vlárska 50/A, 831 0l Bratislava (d'alej len ,,navrhovatel?'),
podl'a § 37, § 38, § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky č. 453/20000 Z. z.,



ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a § 47 správneho poriadku
vnovom konaní vydal územné rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2017/13081/KAZ zo dňa
13. 07. 2018 o umiestnení stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie" pre stavebné objekty:
SO Ol Bytový dom I
SO 02 Bytový dom II
SO 03 Bytový dom III
SO 04 Bytový dom IV
SO 05 Bytový dom V
SO 06 Vonkajšie rozvody vody a kanalizačné rozvody
SO 07 Vonkajšie silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
SO 08 Prístupová komunikácia a spevnené plochy.

Predmetná stavba je umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 1461/3, 1460, 1465/2, 1465/1,
1444/5, 1444/?O, }444/2, }443, 1441/1, 1441/2, }444/3, 1441/2, 1442, 1445]?, }445/3 vk. ú.
Karlova Ves.

Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Anton
Kiska.

Druh stavby : bytové budovy - novostavba piatich bytových domov; inžinierske siete -
prípojky inžinierskych sietí, areálové komunikácie a spevnené plochy.

Účel stavby: budovy na bývanie; parkovanie, garážovanie (podzemné, nadzemné);
administratíva.

Proti rozhodnutiu okresného úradu podala samostatné odvolanie účastníčka konania
Svetlana Hofstádter, bytom Špitálska 16, 811 08 Bratislava (d'alej len ,,odvolaterka l?) a
spoločné odvolanie podali účastníci konania Mgr. art. Martin Bollo, bytom Hálova 14, 851 0l
Bratislava, Doc. Ing. Gabriela Bollová, bytom Devínska cesta 32, 840 04 Bratislava a
Mgr. Zuzana Bollová, bytom Riznerova 2, 811 0l Bratislava (d'alej len ,,odvolatelia 2").

Dňa 14. 08. 2018 bolo na okresný úrad doručené spoločné odvolanie účastníkov konania
Ing. Miroslava Antola, Michala Kvasnicu a Mgr. Miroslava Blažeka, všetci bytom Devínska
cesta 30A, 841 04 Bratislava, ktoré listom doručeným na okresný úrad dňa 13. 09. 2018
menovaní účastníci konania vzali spát', zuvedeného dóvodu sa MDV SR ich námietkami
zaoberat' nebude.

Dňa 25. 07. 2018 bolo na okresný úrad doručené e-mailové podanie označené ako
,,Odvolanie proti územnému rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-
2018/13081/KAZ': ktoré podalo občianske združenie - Združenie domových samospráv
so sídlom Rovniakova 14, P. 0. BOX 218, 850 00 Bratislava (d'alej len ,,ZDS?) zastúpené
predsedom Marcelom Slávikom. Podanie bolo vzákonnej lehote elektronicky doplnené
prostredníctvom portálu slovensko.sk dňa 30. 07. 2018 do elektronickej schránky okresného
úradu.

Odvolaterka l v odvolaní namieta porušenie ust. § 140 stavebného zákona, § 3 ods. 1, 2,
§ 5 ods. 5, § 32 ods. 1, § 46 správneho poriadku, čl. ods. 2 Ústavy SR. Konkrétne namieta, že
okresný úrad upustil od miestneho zist'ovania, nebol dostatočne zistený skutkový stav veci,
vnáwhu absentuje dopravné napojenie vdotknutom dopravnom uzle Devínska cesta
prístupová komunikácia k navrhovanému súboru. S námietkou odvolaterky l sa okresný úrad
v rozhodnutí dostatočne nevysporiadal. Odvolaterka l uvádza, že okresný úrad na jej žiadost'
o doplnenie návrhu v časti dopravné napojenie vyhodnotil ako neopodstatnenú a odvolatel'ka l
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uvádza, že nie je možné odderovat' konanie o rekonštrukcii verejnej účelovej komunikácie, ktoré
vedie stavebný úrad - Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves (d'alej len ,,stavebný úrad")
a konanie v predmetnej veci, ktoré vedie okresný úrad a ktoré spolu úzko súvisia. V mieste
napojenia predmetných komunikácií, z ktorých jestvujúca má s ohradom na konfiguráciu terénu
maximálny možný spád, sa vytvorí takmer metrový schod. Odvolatel'ka l konštatuje, že okresný
úrad sa právnym názorom MDV SR vyjadrenom v rozhodnutí MDV SR č. 07546/201 8/SV/8037
zo dňa 03. 04. 2018 neriadil. Odvolatel'ka 1 navrhuje zrušit' rozhodnutie okresného úradu a vec
vrátit' príslušnému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Odvolatelia 2 v spoločnom odvolaní namietajú, že okresný úrad ignoroval právny názor
vyplývajúci z rozhodnutia MDV SR č. 07546/2018/SV/8037 zo dňa 03. 04. 2018, ktorým je
podl'a § 59 ods. 3 správneho poriadku viazaný, okresný úrad nevenoval pozornost' dopravnému
napojeniu na verejnú komunikáciu Devínska cesta cez stavbu ,,Rekonštnikcia verejnej účelovej
komunikácie': ktorá je predmetom samostatného územného konania na stavebnom úrade.
Odvolatelia 2 namietajú, že odvolaním napadnuté rozhodnutie trpí vadou, že okresný úrad
nezistil dostatočne skutkový stav, vychádzal z neho pri vydávaní rozhodnutia, najrí v otázke
širších vzt'ahov dopravného napojenia navrhovanej stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie"
na stavbu ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie? spokračovaním na verejnú
komunikáciu Devínska cesta. Odvolatelia 2 uvádzajú, že okresný úrad nepreukázal súlad
umiestňovanej stavby so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu zhradiska
napojenia stavby na pozemné komunikácie. Okresný úrad v rozhodnutí uvádza, že súbor domov
je dopravne napojený na verejnú komunikáciu Devínska cesta cez jestvujúcu verejnú účelovú
komunikáciu, ktorej rekonštrukcia je predmetom samostatného povorovacieho procesu. Podra
názoru odvolaterov 2 okresný úrad konal vrozporc suvedeným rozhodnutím MDV SR,
stavebným zákonom arozhodnutie okresného úradu musí byt' zrušené. Odvolatelia 2 navrhli
vúzemnom konaní na okresnom úrade prerušit' konanie podra § 29 ods. l alebo iného
ustanovenia správneho poriadku, aby sa vkonaní nepokračovalo dovtedy, kým nedójde
kprávoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej
komunikácie". Napojenie umiestňovanej stavby na pozemné komunikácie musí byť vyriešené
v rámci rozhodnutia o umiestnení stavby, pretože v kolaudačnom konaní a rozhodnutí sa zist'uje
zhotovenie prístupových ciest kstavbe, nie pripojenie stavby na pozemné komunikácie.
Odvolatelia 2 vyjadrujú obavu, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti aplynulosti prevádzky
na prirahlých pozemných komunikáciách, konkrétne na úcelovej komunikácii, ktorá tvorí jediný
prístup kich rodinnému domu arodinnému domu vo vlastníctve Svetlany Hofstádterovej.
Dopravné napojenie umiestňovanej stavby po verejnej účelovej komunikácii vzhradom
na terénne podmienky a nevyhnutnost' dodížat' príslušné technické normy uvedené v stanovisku
Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave zo dňa 20. Ol. 2018 spósobí, že toto nové
dopravné napojenie doslova odreže jediný prístup a príjazd k ich skolaudovanému rodinnému
domu na pozemku pac. č. 1470 k. ú. Karlova Ves. Pre terénne podmienky je potrebné nájazdový
úsek z Devínskej cesty zabezpečiť do sklonu 9%, resp. 12%, vznikne medzi úsekom verejnej
účelovej komunikácie a príjazdovej komunikácie výskový rozdiel 95 cm. Výškový rozdiel bráni
používaniu tejto cesty ako jedinému možnému prístupu k vyššie uvedeným rodinným domom,
pri3azdová komunikácia slúži verejnosti na prechod do komplexu bytových domov
Condominium Renaissance a vlastníkom záhrad. Výskový rozdiel bráni v prejazde motorových
vozidiel, prejazde hasičov, vozidiel rýchlej zdravotnej služby, odvozu odpadov, posty.
Zostrmenie existujúcej komunikácie, ktorá má dnes viac ako 22% sklon, je nemysliterné. Nový
prístup by bol možný napojením na verejnú účelovú komunikáciu v inom mieste a následným
prejazdom cez súkromné pozemky, avšak tento prístup dosiar neexistuje, nie je ani súčast'ou
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návrhu na územné rozhodnutie vrámci konania o stavbe ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej
komunikácie': neexistuje súhlas vlastníkov pozemkov s umiestnenfm takéhoto nového, dosiar
neexistujúceho prístupu, je ho potrebné kompletne vybudovat' skutkovo a právne vyriešit'. Iná
možnost' k prístupu k ich rodinnému domu neexistuje. Odvolatelia 2 vyslovujú názor, že kým
nebude vyriešené, aké dopady bude mat' umiestnenie bytových domov do nezastavaného územia,
konkrétne vyriešenie prejazdu k skolaudovaným stavbám rodinných domov, nie je možné povolit'
umiestnenie bytových domov. Odvolatelia 2 sa zaoberajú úvahou, keby okresný úrad umiestnil
bytové domy bez toho, aby v územnom konaní skúmal reálnost' napojenia stavby na dopravné
vybavenie územia, a v samostatnom územnom konaní umiestnenie komunikácie, ktorou sa má
zabezpečit' pripojenie bytových domov, móže zistiť nerealizovaternost' navrhovaného
umiestnenie komunikácie podra požiadaviek stanovených v príslušných predpisoch, norrnách
azávázných stanoviskách dotknutých orgánov. Odvolatelia 2 nawhujú prerušit' konanie
o umiestnení bytových domov, kým sa nedorieši účelová komunikácia tvoriaca jediný prístup
kbytovým domom. Odvolatelia 2 spochybňujú aj postup okresného úradu podra § 123
stavebného zákona a v súvislosti s uvedeným upozorňujú, že bol podaný podnet na vydanie
upozornenia prokurátora podra § 28 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov. Odvolatelia 2 poukazujú na rozpor vargumentácii okresného úradu, ktorý
v rozhodnutí uvádza, že v záujmovom území, v ktorom sa navrhovaná stavba umiestňuje, sú
zložité pomery (najmu pokiar ide o svahovitost' terénu, existujúcu a nawhovanú infraštruktúru
aide omálo obývanú lokalitu), pričom okresný úrad upustil od miestneho zist'ovania.
Odvolatelia 2 konštatujú, že tým, že okresný úrad nerealizoval procesný úkon navrhovaný
účastníkmi konania (miestne zisťovanie ) bez náležitého odóvodnenia, porušil práva účastníkov
konania. Okresný úrad neodstránil pochybenia, ktoré mu boli vytýkané odvolacím orgánom
a okresný úrad nerešpektoval ani právny názor odvolacieho orgánu. Odvolatelia 2 uvádzajú, že
sa dozvedeli o vysporiadaní sa okresného úradu so závLným právnym názorom odvolacieho
orgánu a s doplneným dokazovaním až z napadnutého rozhodnutia. Odvolatelia 2 namietajú, že
,,Oznámenie o začatí územného konania" č. OU-BA-OVBP2-2018/13081/KAZ bolo vyvesené
na úradnej tabuli 23. 05. 2018 a stiahnuté ešte v lehote danej na podanie pripomienok. Rovnaká
situácia nastala pri zverejňovaní rozhodnutia, ktoré bolo z úradnej tabule odstránené Ol. 08. 2018,
ešte v čase plynutia lehoty na odvolanie. Ako dókazy predložili printscreeny webovej stránky
úradnej tabule.

Občianske združenie ZDS, ktoré nebolo zahrnuté do okruhu účastníkov konania, namieta,
že životné prostredie nebolo hájené zákonom predpísaným spósobom, poukazujem že podlahová
plocha stavebných objektov, pozemkov, sadových úprav akomunikácií ainých stavebných
objektov móžu- prekročit' limitnú hodnotu lO000m=-pre povinné zist'ovacie- konanie. ZDS
namieta, že v rozhodnutí sa nenachádza informácia o rozhodnutí zo zist'ovacieho konania. Svoje
práva ZDS uplatňuje podra § 140c ods. 8 stavebného zákona a žiada doplňujúce dokazovanie, či
sa má predmetný súbor posudzovat' podra zákona č. 24/2006 Z. z. o EIA v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o EIA") a žiada byt' oboznámený s podkladmi odvolacieho konania
pre účely vyjadrenia podra § 33 ods. 2 správneho poriadku. ZDS navrhuje zahrnút' do podmienok
rozhodnutia 13 podmienok.

Okresný úrad listom č. OU-BA-OVBP2-2018/13081/KAZ zo dňa 21. 08. 2018 podra § 56
správneho poriadku upovedomil ostatných účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní
a vyzval ich, aby sa v lehote do 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia vyjadrili k podaným
odvolaniam na okresný úrad.
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K obsahu podaných odvolaní účastníkov konania Svetlany Hofstádter, bytom Špitálska 16,
811 08 Bratislava a Mgr. art. Martina Bolla, bytom Hálova 14, 851 0l Bratislava,
Doc. Ing. Gabriely Bollovej, bytom Devínska cesta 32, 840 04 Bratislava a Mgr. Zuzany
Bollovej, bytom Riznerova 2, 811 0l Bratislava (ako aý kodvolaniu Ing. Miroslava Antola,
Michala Kvasnžcu aMgr. Mžroslava Blažeka, všetci bytom Devínska cesta 30A, 841 04
Bratislava) sa dňa 06. 09. 2018 vyjadrila Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ktorá sa
stotožnila s ich obsahom. Mestská čast' Bratislava-Karlova vo vyjadrení upozornila, že existujúca
pozemná komunikácia vdanom území nie je zodpovedajúcou prístupovou komunikáciu
pre navrhované stavby bytových domov a uvádza, že napojenie navrhovaných stavieb na riadnu
a bezpečnú prístupovú komunikáciu nemožno riešiť bez súčasného vyriešenia zmeny existujúcej
komunikácie vúzemnom konaní, umiestnenie je vhodné riešit' vjednom konaní. Projektová
dokumentácia komunikácie sa nezaoberá jestvujúcou dopravnou obsluhou, mení organizáciu
súčasnej dopravnej obsluhy v území, ktorá zabezpečuje jediný prístup k existujúcim rodinným
domom, bytovému domu a pozemkom. Navrhovaný projekt verejnej účelovej komunikácie musí
obsahovat' náhradné technicky vhodné riešenie dopravnej obsluhy, ktoré je potrebné
v predloženom náwhu dopracovat', čo navrhovater doteraz nepreukázal, ani nepreukázal ani
výnimku z platnej STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách
k nawhovanému sklonu. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves vyjadrila dóvodné obavy, že návrh
na rekonštrukciu komunikácie je nerealizovatelný.

K obsahu podaných odvolaní sa vy3adril navrhovater - spoločnost' INGSOL, s. r. o. listom
doručeným na okresný úrad dňa 10. 09. 2018, ktorý uviedol, že odvolatelia neuviedli vo svojich
odvolaniach žiadne nové skutočnosti, len všeobecne platnému ustanovenia príslušných zákonov.
Nawhovater zdórazňuje, že postupoval v súlade s STN 73 6110 Projektovanie miestnych
komunikácií pre súbežnú stavbu ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie': zákonom
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorú
ani jedna relevantná inštitúcia nespochybnila aodsúhlasila, vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorá
podrobne upravuje návrh na vydanie územného rozhodnutia. Navrhovatel' oznamuje porušovanie
stavebného acestného zákona odvolatermi 1 a2 pri realizácii aužívaní ich stavieb
komunikácie, parkoviska, garáže a oporného múru. Navrhovater upozorňuje na čiernu stavbu -
asfaltovú spevnenú plochu, ktorú nazývajú odvolatelia ,,verejná cesta? na pozemku parc.
č. 1468/13 a 1446 k. ú. Karlova Ves vo vlastníctve spoločnosti LENSSON s. r. o., ktorá uvedené
pozemky pre účely výstavby zveril navrhovaterovi - Príloha č. 3. Dopravnú situáciu navrhovater
ponúkol vyriešiť usporiadaním pozemkových vzt'ahov aj vecným riešením. - Príloha č. 4.
Ponuky boli odmietnuté argumentáciou nebezpečia dopravnej nehody, zranení afz smrti osób
na ich pozemku, za ktorý nesú zodpovednost'. Nawhovater ponúkol prejazd pre vymedzené
vozidlá po verejnej účelovej komunikácii, ktorá bude rekonštruovaná. Komunikácia je
na pozemku parc. č. reg. ,,E" 4345 k. ú. Karlova Ves vzdialená od nehnuternosti odvolaterov 4
a 20 metrov. Navrhovater poukazuje, že z celkového počtu obyvaterov a majiterov nehnuterností
30 s investičným projektom súhlasilo 23, odvolatelia nesúhlasili počtom 7.

Dňa 1l. 09. 2018 bolo na okresný úrad doruč:ené prehlásenie niekorkých obyvaterov
a vlastníkov nehnuterností v lokalite na Devínskej ceste nad zástavkou MHD Jurigrad, ktorí
uviedli, že boli informovaní o predmetnej stavbe a s jej realizáciou súhlasia z dóvodu, že projekt
zabezpečuje súbor stavieb na bývanie, ale aj celú infraštruktúru, ktorá je dimenzovaná na celú
kapacitu bývania. Bez dobudovania stavieb infraštruktúry, hlavne verejnej komunikácie
akrižovania sDevínskou cestou, zastávky MHD, plochy pre oddychovú zónu achodníky,
prechod pre chodcov a verejné osvetlenie a inžinierske (vodovod, kanalizácia, atd'.) bude ich
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užívanie nehnutel'ností neplnohodnotné. Príchodom investora INGSOL s. r. o. do tejto lokality sa
stav infraštruktúry výrazne zmenil k lepšiemu. Žiadajú povorujúce orgány o ukončenie obštrukcií
zdíhavej dvojročnej byrokracie pri vydávaní územných -rozhodnutí pre uvedené stavby.

Nakol'ko okresný úrad nerozhodol oodvolaniach sám, listom č. OU-BA-OVBP32-
2018/13081/KAZ zo dňa 13. 09. 2018 (doručeným na MDV SR dňa 14. 09. 2018) podra § 57
ods. 2 správneho poriadku predložil odvolania aspisový materiál súvisiaci snapadnutým
rozhodnutím okresného úradu na MDV SR na rozhodnutie o odvolaniach.

Podra § 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydarúe územného rozhodnutia sú
územné plány obcí a zón. Ák pre územie nebol spracovaný úzenmý plán obce alebo zóny,
podkladom na vydanže územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady
podra § 3 a ostatné existujúce podklady podra § 7a; inak stavebriý úrad obstará v rozsahu
nevyhnutnom na vydame územného rozhodnutža iné podklady, najmá skutočnosti získané
vlastným pržeskumom alebo zistené prž miestnom zist'ovaní.

Podra § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posx'idi návrh
predovšetkým z hradiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia
v území a jeho dósledkov; preskúma náwh a jeho súlad s podkladmi podra odseku 1
a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posMi, či vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výsíavbu a všeobecne techííickým požiadavkám na síavby užívané osobami
s obmedzeriou schopnost'ou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické,
proúpožiarne podmienky, podnúenky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné
podmieriky, podmienk2ý ochrany prírody, starostlivosíi o kulíúrne pamiatky, ochrany
pornohospodárs7ceho pMneho fondu, lesného pMneho fondu a pod., pokiar posMenie nepatrí
iným orgánom.

Podra § 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí
stanoviská dotknuíých orgánov a ich vzájomný súlad a posMi vyjadrenie účastníkov a ich
námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré s'i't v rozpore
so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Podra § 3 7 ods. 4 stavelmého zákona ak stavebný úrad po posMení návrhu podra odsekov
l až 3 zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi podra odseku 1,
s predchádzajúcimi územnýwú rozhodnutiami, so všeobecnými techmckýmž požiadavkami alebo
s predpismž uvedenými v odseku 2, návrh zamžetne.

Podra § 4 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanov'iýú podrobnosti
o všeobecných techrúckých požiadavkách na výstmbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie (d'alej len íí vyhláška
o VTP na výstavbu") umiestnenie stavby podra druhu a potreby musí umožnit' jej napojetiie
na vederiia a zariaderiia verejného dopramého a technického vybavenia územia.

Podra § 7 ods. 1 vyhlášky o VTP na výstavbu stavba podra druhu a účelu musí mat'
kapacibne vyhovujůce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne na účelové komunikácie.

Podra § 7 ods. 2 vyhlášky o VTP na výstavbu pripojenie stavby na pozemné komunikácie
musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spósobom pripojenia vyliovovat' poýiadavkám
bezpečného uf,ívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania tia priťahlých
pozemných komunikáciách. Podl'a druhu a účelu stavby musí pripojenie spÍňat' aj požiadavky
na dopravnú obsluhu, parkovanie a pr'síup a použitie poýiarnej íechniky.
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Podra ust. 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade
so zákorxmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chránit' záujmy štátu a spoločnostž, práva
a zčntjmy fyzických osób a právnických osób a dósledne vyžadovat' plnenie žch povinností.

Podra ust. 3 ods. 5 správneho poržadku rozhodnmie správnych orgánov musí vychádzat'
zo spoťahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovanf o skutkovo
zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodóvodnené rozdiely.

Podra § 26 ods. 1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou poiije správny org«m
v pr'pade, ked' x'tčastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiar to ustanovuje
osobitný zákon.

Podl'a § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa
písorimost' vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli spr«ímeho orgánu. Posledný deri tejto lehot2ý je
dňom doručerúa. Správny orgán zverej%e písomnost' súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené a ak je to vhodné aj iným spósobom v mžeste obvyklým, najmá v miestnej tlači, rozhlase
alebo na dočasnei úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie íýka.

Podra § 32 ods. I správneho poriadku správny orgán je povinný zistit' presne a'ůplne
skutočný stav vecj a za h»m účelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutže. Pritom nže je
viazaný len návrhwú účastníkov konarúa.

Podra § 32 ods. 2 spr«ívneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmá podarúa, náwhy
a vyjadrema účastníkov konania, «k5kazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe
alebo známe správnemu org«fmu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spósob zist'ovania podkladov
pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Podra ust. § 59 ods. l správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie
v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstránL

Podra ust. § 59 ods. 2 správneho poriadku ak sú pre to dóvody, odvolací orgán rozhodnutie
zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

MDV SR vsúlade sust. § 59 ods. l správneho poriadku preskúmalo odvolaniami
napadnuté rozhodnutie okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-2018/13081/KAZ zo dňa 13. 07. 2018
spolu so spisovým materiálom týkajúcim sa veci v celom rozsahu, porovnalo jeho výrokovú aj
dóvodovú čast' so všeobecne záv;tznými právnymi predpismi, najmá s príslušnými ustanoveniami
stavebného zákona, jeho vykonávacích vyhlášok a správneho poriadku, vyhodnotilo dóvody
uvedené vnapadnutom rozhodnutí okresného úradu, ako aj dóvodyuvedené v podaných
odvolaniach a dospelo k záveru, že napadnuté rozhodnutie okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-
201 8/ 13081/KAZ zo dňa 13. 07. 2018 je potrebné zrušit'.

Zo spisového materiálu vyplýva, že náwh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu
,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie? podal navrhovatel' 15. 03. 2016 na stavebný úrad, stavebný
úrad vydal rozhodnutie č. KV/SU/l 55/201 7/8192/ZK zo dňa 25. 04. 2017, ktorým zastavil územné
konanie. V odvolacom konaní okresný úrad zrušil rozhodnutie stavebného úradu rozhodnutím
č. OU-BA-OVBP2-2017/64016/KAZ zo dňa 26. 06. 2017. Navrhovater požiadal listom zo dňa
31. 07. 2017 okresný úrad konať podra § 50 správneho poriadku a rozhodnút' vo veci vydaním
rozhodnutia o umiestnení stavby. Okresný úrad listom č. OU-BA-OVBP2-20 l 71761 81/KAZ zo dňa
20. 09. 2017 oznámil začatie územného konania, ako príslušný správny orgán podra § 123
stavebného zákona, domčovaného verejnou vyhláškou. Následne okresný úrad vydal rozhodnutie
č. OU-BA-OVPB2-2017/76181/KAZ zo dňa 06. 1l. 2017, ktorým umiestnil navrhovanú stavbu.
MDV SR, ako príslušný odvolací orgán, v odvolacom konaní podra § 59 ods. 3 správneho poriadku
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rozhodnutím č. 07546/201 8/SV/8037 zo dňa 03. 04. 2018 zrušilo územné rozhodnutie a vec vrátilo

okresnému úradu na nové prejednanie arozhodnutie. Rozhodnutie MDV SR nadobud]o
právoplatnost' dňa 19. 04. 2018. V uvedenom rozhodnutí MDV SR konštatuje, že okresný úrad
v odvolaní napadnutom rozhodnutí nevychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu, najmu
v otázke širších vzt'ahov dopravného napojenia navrhovanej stavby ,,Slnečné údolie - Bytové
rezidencie" na stavbu ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie" s pokračovaním na verejnú
komunikáciu Devínska cesta. Okresný úrad v konaní nepreukázal súlad umiestňovanej stavby
so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu z hradiska napojenia stavby na pozemné
komunikácie. Vrozhodnutí MDV SR sa konštatuje, že okresný úrad nevenoval pozornost'
dopravnému napojeniu na verejnú komunikáciu Devínska cesta cez stavbu ,,Rekonštrukcia verejnej
účelovej komunikácie" ktorá je predmetom samostatného územného konania o umiestnení stavby
vedenom na stavebnom úrade a okresný úrad nezistil, že táto konkrétne stavba nebola umiestnená
právoplatným územným rozhodnutím.

Vnovom konaní okresný úrad oznámil začatie konania listom č. OU-BA-OVBP2-
2018/13081/KAZ zo dňa 22. 05. 2018 verejnou vyhláškou na úradnej tabuli okresného úradu
(od 23. 05. 2018 do 08. 06. 2018). V novom konaní uplatnili námietky účastníci konania Miroslav
Antol, Miroslav Blažek, Michal Kvasnica, všetci traja bytom Devínska cesta 30A, Bratislava,
spoločnýrn listom, v ktorom poukazujú najmá stav jestvujúcej účelovej komunikácie v súvislosti
snavrhovaným umiestnením bytových domov auvádzajú, že okresný úrad iba odkazuje na
samostatné konanie o rekonštmkcii prístupovej komunikácie, že nerieši súlad umiestňovanej stavby
so všeobecne technickými požiadavkami na výstavbu z hradiska napojenia stavby na pozemné
komunikácie. Účastníci konania poukazujú na osobitne zložité pomery v území a skutočnost', ked'
bytové domy budú umiestnené v území bez toho, aby v územnom konaní skúmal príslušný orgán
reálnost' napojenia stavby na dopravné vybavenie územia, m6zc sa zistit' nerealizovaternost'
nawhovaného- umiestnenia. Žiadajú miestne zist'ovanie, obhliadku miesta. Námietky v konaní
uplatnili aj odvolatelia 2 v približne rovnakom znení spolu s obavou, že ak by bola povolená
,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie" odrezal, by sa jediný prístup apríjazd kich
rodinnému domu, žiadajú prerušit' územné konanie o bytových domoch, kýrn nebude právoplatne
skolaudovaná stavba ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie" ažiadajú geologický
prieskum. V rovnakom duchu sa vjysdrNa aj odvolaterka l v územnom konaní. K námietkam sa
vyjadril nawhovatel', že vybudoval v území infraštniktúru - elektrická prípo3a VN a trafostanica
skolaudovaná rozhodnutím stavebného úradu č.KV/SU/1505/2017/9430/ZK zo dňa 16. 05. 2017,
prípojka vody a kanalizácie skolaudovaná rozhodnutím špeciálneho stavebného úradu č. OU-BA-
OSZP3-2016/9093/JAJ/IV-5343 zo dňa 06. 04. 2016, cesta vedená v KN - pozemkovej knihe
podra výpisu z 26. 08. 2013, pre zlepšenie jej kvality bola v rámci iiinierskych sietí vykonaná
úprava povrchu cesty na základe stavebného povolenia č. KV/SU/1577/2015/481 l/VK zo dňa 27.
03. 2015. Navrhovater d'alej argumentuje, že pre vybudovanie inžinierskych sietí a prístupovej
komunikácie boŇo v roku 2014 vydané právoplatné územné rozhodnutie č.
KV/SU/2901/ 2014/949/R/VK zo dňa 29. 10. 2014 a z tohto rozhodnutia bola opravou vyčlenená
prístupová komunikácie a spevnené plochy stýrn, že táto bude ako samostatná stavba
,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie?. Navrhovatel' tvrdí, že nehnuternosti rodiny
Bollovej a Svetlany Hofsffldterovej majú iba právo prechodu, nie prejazdu a časti ich nehnuterností
nie je registrovaná žiadna legálna cesta. Navrhovater uvádza, že dal podrobne spracovat'
oprávneným osobám - projektantom čast' statika - Prof. Ing. Norbert Nedželovský a geológiu
RNDr. Rudolf Holzer, pre stavbu je spracovaný podrobný inžinierskogeologický prieskum zo dňa
21. 11. 2016 v prílohe. Navrhovater uvádza, že riešenie napojenia nehnutel'ností rodiny Bollovej
a Hofstádter je riešené v projekte pre územné rozhodnutie stavby ?Rekonštrukcia verejnej účelovej
komunikácie': prístupný účastníkom konania na stavebnom úrade auvedení účastníci nemajú
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o riešenie záujem. Pripomienky k územnému konaniu podala aj Mestská čast' Bratislava-Karlova
Ves. Následne okresný úrad vydal dňa 13. 07. 2018 odvolaniami napadnuté územné rozhodnutie
pre stavbu ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie': ktoré doručoval verejnou vyhláškou vyvesením
dňa 16. 07. 2018 azvesením dňa Ol. 08. 2018 na úradnej tabuli okresného úradu. Svoje
rozhodnutie odóvodnil konštatovaním, že súbor bytových domov je dopravne napojený na verejnú
komunikáciu Devínska cesta cez jestvujúcu verejnú účelovú komunikáciu, ktorej rekonštrukcia je
predmetom samostatného povorovacieho procesu. Okresný úrad určil podmienky pre umiestnenie
stavby, ktoré vyplývajú zo závuzných stanovísk dotknutých orgánov, pričom Hlavné mesto SR
Bratislava stanovuje podmienku užívania bytových domov realizáciou akolaudáciou stavby
verejnej účelovej komunikácie v šírke 5,5 m s jednostranným chodníkom 2 m. Dotknutý orgán -
Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát požaduje
dodržat' parametre komunÍkácií aparkovacích miest (šírkové usporiadanie,- pozdÍžny sklon,
polomery) navrhnút' v súlade s STN 73 6056, STN 73 6058 a STN 73 6110, aby bol umožnený
bezpečný a plynulý prejazd vozidiel, šírkové parametre žiada navrhnút' pre vozidlá skupiny 1,
podskupiny 02, max sklon 9%, dopravno-inžinierske opatrenia a stavebné opatrenia v dotknutom
dopravnom uzle (Devínska cesta- prístupová komunikácia k navrhovanému súboru stavieb musí
zodpovedať nárokom prit'aženia komunikačnej siete, ako aj novej zdrojovo-cierovej doprave) ako
aj d'alšie podmienky. Okresný úrad v rozhodnutí vo výrokovc3 časti - Ostatné podmienky stanovil,
že do kolaudácie stavby musí byt' zaistený bezpečný príchod a dopravný prístup k stavbe, t. j.,
stavebník ku kolaudácii stavby predloží právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ktorým bude
povolené užívanie zrekonštruovanej komunikácie, ktorá zabezpečí kapacitne vyhovujúce
abezpečné napojenie stavby na nadradený komunikačný systém. Odóvodnenie rozhodnutia
okresného úradu je opreté o spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu, na základe ktorej možno
posúdit' návrh a upustiť od miestneho zist'ovania spojeného s ústnym pojednávaním.

MDV SR po preskúmaní odvolaniami napadnutého rozhodnutia okresného úradu konštatuje,
že okresný úrad sa v novom konaní neriadil právnym názorom vyjadreným v predchádzajúcom
rozhodnutí MDV SR č. č. 07546/2018/SV/8037 zo dňa 03. 04. 2018 a umiestnil nawhovanú
stavbu. MDV SR, ako príslušný odvolací orgán v odvolacom konaní konštatuje, že okresný úrad
vydal rozhodnutie, ktoré nezodpovedá § 3ods. 5, § 32 ods. l správnemu poriadku ani § 37 ods. 2
39 ods. 1, 39a ods. 2 písm. b) stavebnému zákonu. Okresný úrad sa nevysporiadal s otázkou širších
vzt'ahov - dopravného napojenia navrhovanej stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie"
na stavbu ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie" s pokračovaním na verejnú komunikáciu
Devínska cesta atým nepreukázal súlad umiestňovanej stavby so všeobecnými technickými
požiaďavkami na výstavbu z hradiska napojenia stavby na pozemné komunikácie. Okresný úrad
v rozhodnutí stanovil podmienky pre dopravné napojenie, ktorých splnenie mohol preskúmat' len
stavebný úrad v územnom rozhodnutí o stavbe ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie':
ktorá je predmetom samostatného územného konania o umiestnení stavby vedenom na stavebnom
úrade od roku 2014. Okresný úrad nezistil, že táto konkrétne stavba v čase vydania rozhodnutia
oumiestnení stavby ,,Slnečné údolie Bytové rezidencie" nebola umiestnená právoplatným
územným rozhodnutím, na čo poukázalo MDV SR v predchádzajúcom rozhodnutí. Okresný úrad
sa len odvoláva vo svojom rozhodnutí na samostatné územné konanie o stavbe ,,Rekonštrukcia
verenej účelovej komunikácie': ktorá by vbudúcnosti mala dopravné napojenie zabezpečit'.
Okresný úrad nezistil presne a úplne skutkový stav veci, ked' umiestnil súbor bytových domov
za predpokladu, že bude vydané rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Rekonštmkcia verejnej účelovej
komunikácie". Nakol'ko stavebný zákon v ust. § 37 ods. 2 stavebného zákona ukladá príslušným
správnym orgánom posúdit' náwh, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu
a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou
pohybu ako aj dopravným podmienkam MDV SR konštatuje, že okresný úrad zuvedeného
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hradiska návrh nepreskúmal. V podmienkach pre územné rozhodnutie síce stanovil požiadavky
dotknutých orgánov pre dopravné napojenie, uvedené podmienky sa týkali stavby ,,Rekonštrukcia
verejnej účelovej komunikácie" anavrhovater ich vedel splnit' len na základe rozhodnutia
o umiestnení a povolení rekonštmkcie verejnej účelovej komunikácie. Ani konštatovanie okresného
úradu v rozhodnutí, že stavebné povolenie na bytové domy nemusí byt' vydané, neodóvodňuje
umiestnit' uvedenú stavbu bez skúmania dopravného napojenia.

Knámietkam odvolaterov MDV SR uvádza, že sa všetky týkajú dopravného napojenia
umiestňovanej stavby na Devínsku cestu a odvolatelia si ich uplatnili v súvislosti s územným
konaním ostavbe ,,Rekonštmkcia verejnej účelovej komunikácie". Nakorko MDV SR ruší
rozhodnutie okresného úradu a námietkami odvolaterov sa zaoberá stavebný úrad v konaní o stavbe
,,Rekonštmkcia verejnej účelovej komunikácie': MDV SR nepovažuje za nutné ich osobitne
hodnotit'.

Knámietke rodiny Bollových k zverejňovaniu rozhodnutia verejnou vyhláškou, ktoré
upravuje § 26 správneho poriadku, je potrebné uviest', okresný úrad postupoval v súlade so
zákonom. Podra § 26 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa
písomnost' vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabulj správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnost' súčasne na svojom webovom sídle, ak
ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spósobom v mžeste obvyklým, najmči v miestriej tlači,
rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, horého sa konanie týka.
Písomnost' musí byt' vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý má písomnost' doručit'.
Putnásty deň od vyvesenia na úradnej tabuli sa považuje za deň doručenia písomnosti účastníkom
konania anásledne šestnásty deň začína účastníkom konania plynúť lehota (prvý deň)
na podanie odvolania alebo podanie námietok apripomienok. Počas 15 dňovej lehoty
na odvolanie správny orgán nie je povinný mat' zverejnenú na úradnej tabuli verejnú vyhlášku.
Rovnako sa toto ustanovenie týka lehoty na uplatnenie námietok a pripomienok k začatiu konania
podra § 36 ods. 2 stavebného zákona, ktorú určuje stavebný úrad. Uvedenú námietku je potrebné
vyhodnotit' ako neopodstatnenú.

Občianske združenie ZDS uvádza, že sa odvoláva podra § 140c ods. 8 stavebného zákona,
pričom žiada MDV SR, aby sa zaoberalo jeho domnienkou podra zákona o EIA, že ide o stavbu,
na ktorú malo byť vykonané zist'ovacie konanie podra uvedeného zákona o EIA. Uvedenú
námietku uplatnilo ZDS v odvolacom konaní proti rozhodnutiu MDV SR č. 07546/201 8/SV/8037
zo dňa 03. 04. 2018, vktorom sa konštatuje, že v súhrnnej technickej správe projektovej
dokumentácie pre územné rozhodnutie sú technické údaje pre obe etapy stavby ,,Slnečné údolie
- Bytové rezidencie': ktoré nedosahujú prahové hodnoty podra prílohy č. 8 zákona o EIA
a uvedená stavba nie je navrhovanou podliehajúcou povinnému hodnoteniu alebo zist'ovaciemu
konaniu, preto nevniká povinnosť zabezpečit' stanovisko dotknutého orgánu. Zuvedeného
dóvodu občianske združenie ZDS nie je účastníkom konania podra zákona o EIA, a nakol'ko
nebolo potrebné vykonat' zist'ovacie konanie pre danú stavbu, ZDS nemá oprávnenie podat'
odvolanie voči územnému rozhodnutiu podra § 140c ods. 8 stavebného zákona, kde je
podmienkou rozhodnutie podra § 29 a § 37 zákona o EIA.

MDV SR za účelom úplného zistenia skutkového stavu nariadilo podra § 38 správneho
poriadku ohliadku pozemkov na 30. 1l. 2018 o 10, 00 hod. Z ohliadky bolo spísaná zápisnica,
ktorá tvorí súčast' spisového materiálu MDV SR. Zo zápisnice vyplýva, že účastníci konania
opakovali svo5e tvrdenia uvedené v odvolaní, ktoré sa všetky týkali úzeínného rozhodnutia na
stavbu ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie': vyjadrenia k stavbe ,,Slnečné údolie -
Bytové rezidencie,, neboli vznesené.
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Vzhradom na vyššie uvedené skutočnosti MDV SR rozhodlo tak, ako znie výrok tohto
rozhodnutia.

Poučenie:

Podra § 59 ods. 4 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu nemožno podat' odvolanie
(rozklad). Toto rozhodnutie možno preskúmat' súdom podra Správneho súdneho poriadku.

Ing. Tibor Németh
generálny riaditer sekcie výstavby

Doručí sa: rozhodnutie bude doručené verejriou vyhláškou vyveserím po dobu 15 dní
na úradnej íabuli MDV SR, Námestie Slobody 6, P. 0. Box 100, 810 05 Bratislava a zároveň
bude zverejnené na webovom sídle MDVSR v časti ,, Verejné vyhlášky", ako aj na centrálnej
úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.siovensko.sk v časti ,, Úradná tabuťa?

Účastníkom konania:

1. Wastnfkom susedných pozemkov a stavieb podra výpisov z katastra nehnuterností podl'a listu
vlastníctva č. 2278, 5495, 5481, 5480, 6446, 2573, 4616, 4406, 4440

2. Neznámym vlastníkom pozemku parc. č. KN C 1444/}, k. ú. Karlova Ves
3. INGSOL, s. r. o., Wárska 50/A, 83101 Bratislava
4. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. s. Františka 8, 842 62 Bratislava
6. LENSSON, s. r. o, Panenská 18, 81103 Bratislava
7. JUDr. Marián Mišík, Zochova 18, 81103 Bratislava
8. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
9. Svetlana Hofsffidter, Špitálska 16, 81108 Bratislava
10. Miroslav Antol, Devínska cesta 30A, 841 04 Bratislava,
1l. Michal Kvasnica, Devínska cesta 30A, 841 04 Bratislava,
12. Miroslav Blažek, Devínska cesta 30A, 841 04 Bratislava,
13. Mgr. art. Martin Bollo Hálova 14, 851 0l Bratislava
14. Doc. Ing. Gabriela Bollová, Devínska cesta 32, 841 04 Bratislava
15. Mgr. Zuzana Bollová, Riznerova 2, 81101 Bratislava
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Na vedomie:

1. Okresný úrad Bratislava, OVBP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 so fiadost'ou
ozverejnenie rozhodnutia MDV SR na úradnej íabuli Vásho úradu (spolu s vrátením
spisového materiálu okresného úradu č. OU-BA-OVBP2-2017/076181 a č. 2018/013081
a stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1 55/2017).

2. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
so žiadost'ou o zverejnenie rozhodnmia MDVSR na úradnej tabuli Vášho úradu.

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava so fiadost'ou
o zverejnenie rozhodnutia MDVSR na úradnej íabuli Vášho úradu

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia MDV SR :
MIESTNY ÚRAQ MESTSKEJ ČASTI

BRATISl3@- KARLOVA VES
sAí?. pí=iúrqrišxú s
842 6a'BRATlSLAVA 4

:1,0,,:4,'i,:,,,,p4..§ -58-Dátum vyvesenia .:?.
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky
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