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ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný správny
orgán podl'a 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,
v znení zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreiiiach 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 ustanovenia § 118 stavebného
zákona austanovenia § 58 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
vznení neskorších predpisov, rozhodujúc oodvolaniach doc. Ing. Michala Oláha, Phd.,
bytom Staré gmnty 190, 841 04 Bratislava a občanov uvedených v prílohe odvolania - Karin
Vaxgová, David Varga, Peter Vaxga, všetci bytom Staré grunty 156; Danica Pritzová, EmilVímg,ová, David Varga, Peter Vax(,a, všetci bytom Staré grunty 156; Danica Pritzová, EmilPritz, Denisa Pritzová, Kristína Pritzová, Peter Štibraný, Eva Štibraná, Lucia Štibraná, TomášŠtibraný, Viera Štibraná všetci bytom Staré gmnty 150,, Vladirnfr Petrík, Staré grunty 160;
Branislay Strnad, Staré grunty 148; Jozef Ganz, Staré grunty 164; Karol Paulik, Dáša
Pauliková, Eva Pauliková, Marta Pauliková všetci bytom Staré grunty 1 72/A; Ján Winkler
a Elena Winklerová obaja bytom Staré grunty 176; Jiří Bašo a Mária Bašová obaja bytom
Staré grunty 1 54; Anna Porubovičová a Jozef Porubovič obaja bytom Staré grunty l 90; MáriaTokárová a Štefan Tokár bytom Staré gmnty 180; Daíniela Furdíková a Igor Furdík bytom
Staré grunty 152; Milan Bielek , Staré Grunty 178; Miroslav Bartošovič Staré grunty 186;
Jarmila Gonzales Lemus, Starhradská 14, 851 05 Bratislava; Veronika Adárnková, Kvačalova19, 821 08 Bratislava; Univerzita Komenského v Bratislave so sídlom Šafárikovo nái'n. 6, 818
06 Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské Mesto E, Štúra - Mlyny,
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava); Justína Hromádková, Staré grunty 184 proti rozhodnutiu
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č.j.: KV/SU/347/201 7/10391/AP zo dňa 30.05.2017
podra ustaíriovenia § 59 ods. 2 a ustanovení § 46 a 47 správneho poriadku, ako aj príslušných
ustanovení stavebného zálcona

menÍ

odvolaním napadnuté rozhodnutie príslušného stavebného úraďu Mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves č.j.: KV/SU/347/201 7/ 10391/AP zo dňa 30.05.2017 vo veci stavby ,,Prístupová
komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete? takto:

Na strane č. 5 výroku napadnutého rozhodnutia za Stanoviskom Okresného úraduBratislava, odboru starostlivosti oŽP č. BA-OSZP3-2016/034271-2/CEM/IV zo dňa
11.04.2016 odvolací orgán dopÍňa stanoviská dotknutých orgánov o stanovisko d'alšieho
(lOtkil(1{5fiB @I'g'3,Hy 1',3316(l()'líl'l('p() ZnenÍa ;
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,,Stanovisko Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. KV/DOP/254/2018/323/MK zo dřia
05.01.2018:
Z hradžska dopravy Vám vydávame závázné stanovisko k projektovej dokumentácii pripojenža
(1 0/2015 Ing. Marián Kováčik) pripojenia účelovej komunikácie a zržaderúa vjazdu a výjazdu
na ulicu Staré grunty v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o stavežmom konarí vznení
neskorších predpisov avzmysle § 3 a § 3b ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. opozemných
komunikáciách v zrtení neskorších predpisov, Mestská čast'Bratžslava - Karlova Ves súhlasí

snavrhovaným riešením pripojerxia vjazdur/výjazdu uzavretej s'ůkromnej účelovej
komutúkácie zparciel registra ,,C? č. 2958/29, 2958/1, 2958/31, 2960/17 íza
komurúkáciu Staré Grunty na parc.č 2953/3 k.ú. Karlova Ves v šírke komunikácže 6
m achodník 1,5 m ad'alej vzmysle predloženej dokumentácie 10/2015 od Ing.
Mariána Kováčžka.Ďalej Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves uplatriuýe nasleduj'i:tce pržpomieríky

a požiadavky:
* pre kaMý samostatríe stojaci rodžnný dom napájajúci sa na navrhovanú

komunikáciu, požadujeme v zmysle platnej STN 73 911 0/Z2 zabezpečit' mirúmálne 3
odstavné stojiská a wúríimálne 1 stojisko pre návštevy. Predmetné parkovacie stojiská
požadujeme navrhm:tt' na vlastných pozemkoch k jednotlivým RD;
pri umiestí;iovaní vstupnej/výstttpnej brány požadujeme, aby bola odsadená od okraja
súčasného ukorxčenža komunikácie Staré Grunty na parc.č. 2954/3 k.ú. Karlova Vesminimálne na dÍžku 2/3 dÍžky 1 podskupžny 02 (cca 3 m) pre zabezpečenie
bezpečného prejazdu a plynulého prejazdu vozidiel dostatočný rozhrad pri vjazde
a výjazde vozidiel a to formou dlhého pržečneho prahu;
pre nepržaznivé výškové asklonové pomery terénu požadujeme trasu ,,Á" vybavit'
elektrickým odporovým vyhrževariím osaderíým v obrusnej vrstve vozovky;
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves neprevezme do svoýey správy
novovybudovarn:t komunikáciu arú súvisžace spevnené plochy z dóvodu nepriazrúvého
sklonu komunikácie aspevíqených plóch, ktoré budú vzimnom období tvorit'
problémy pri výkone ůdržby komunikácie a prirahlých spevnených plóch;
projekt trvalého dopravného značerúa požadujeme spracovat' vzmysle vyššíe
uvedených pripomienok. Následne požadujeme predmetný projekt trvalého
dopramého značenža predložit' na určenie dopravných značiek adopravných
zaržadení príslušnému cestnému správnenm orgánu aobci vzmysle zákona č.
135/1961 Zb. opozemných komurúkácžách vznení neskorších predpžsov
adostatočnom predstihu pred samotným osadením dopravných značíek
a dopravných zariadení:
vprípade rozkopávky alebo obmedzerúa cestnej premávky stavebnými prácami
požadujeme spracovat' projekt organžzácie dopravy, ktorý bude následne predložený
príslušnému cesmému orgánu alebo obci na prerokovanie a určenže dopravného
značenia vzmysle zákona č. 135/1961 Zb. opozemných komunikáciách vznerxí
neskorších predpisov suvedením presného termínu realizácie prác-dopravného
obmedzema, zodpovednou osobou za dočasné dopravné značeriie adopravné
zaržadenia a telefonickým kontaktom na zodpoved»ít osobu;
Pred začatím prác požadujeme konzultáciu s referentom z odd. dopravy a životného
prostredia, o postupe pri ochrane prírody a krajiny a dendrolog'tcký posudok.

Upozornenie: Toto závázné stanovisko č. KV/DOP/254/2018/323/MK zo dna 05.01.20l8platí jeden rok odo dna jeho vydanža. Mestská čast' Bratžslava - Karlova Ves si vyhradzuje
právo zmeny stariovžska r»a základe novozistených skutočností.".

*

*

*

*

*

@

*

Vo zvyšnej časti odvolací orgán napadnuté rozhodnutie potvrdzuje.
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Toto rozhodnutie je neoddelitel'nost'ou súčast'ou Rozhodnutia č.j.:
KV/SU/347/2017/10391/AP zo dňa 30.05.2017, ktorým sa nahrádza právoplatné územné
rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. KV/SU/165/2014/2155/AV/VK zo dňa 16.04.2014,
ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 28.05.2014 v časti SO Ol Komunikácia a SO 08 0porný
múr stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

Stavebný úrad rozhodnutím č.j.: KV/SU/347/2017/10391/AP zo dňa 30.05.2017
vspojení sdoplňujúcim rozhodnutím odvolacieho orgánu č. OU-BA-OVBP2-
2018/13884/MES zo dňa 21.02.2018 nahrádza p6vodné územné rozhodnutie č.j.
KV/SU/165/2014/2155/AV/VK zo dňa 16.04.2014 vo veci stavby s názvom ,,Prístupová
komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete? a to v rozsahu objektov
SO Ol Komunikácia a SO 08 0porný múr. Ostatný popis a podmienky umiestnenia stavby
zostávajú vplatnosti vzmysle rozhodnutia č.j. KV/SU/165/2014/2155/AV/VK zo dňa
16.04.2014, ktoré nadobudlo právoplatnost' 28.05.2014. Podmienky dotkrnitých orgánov
zapracované vpredchádzajúcom rozhodnutí oumiestnení stavby (č.j.
KV/SU/165/2014/2155/AV/VK zo dňa 16.04.2014,) sú týmto rozhodnutím rozšírené
o závuzné stanovisko cestného správneho orgánu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č.
KV/DOP/254/2018/323/MK zo dňa 05.Ol.2018, ktoré je nawhovatel' povinný zohl'adnit' pri
vypracovaní projektu stavby v rozsahu predmetu tohto konania.

Odóvodnenie

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves alco príslušný stavebný úrad napaďnutým
rozhodnutím č.j.: KV/SU/347/2017/10391/AP zo dňa 30.05.2017 (d'alej len ,,rozhodnutie?)
nahradila právoplatné územné rozhodnutie oumiestnení stavby č.j.
KV/SU/165/2014/2155/AV/VK zo dňa 16.04.2014, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
28.05.2014 (d'alej len ,,p6vodné územné rozhodnutie?) v časti SO Ol Komunikácia a SO 08
Opomý múr.

Proti rozhodnutiu sa dňa 24.07.2017 v zákonnej lehote odvolal doc. Ing. Michal Oláh,
PhD. (d'alej len ,,odvolater?), spolu sobčanmi uvedenými vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia (Karin Vargová, Dávid Varga, Peter Varga, všetci bytom Staré grunty 156,'Danica Pritzová, Emil Pritz, Denisa Pritzová, Kržstína Pržtzová, Peter Štžbraný, EvaŠtibrariá, Lucia Štibram, Tomáš Štibraný, Viera Štibraná všetcž bytom Staré grumy 150;
Vladinúr Petrík, Staré grunty 160; Branislav Strnad, Staré grunty 148; Jozef Ganz, Staré
grunty 164,' Karol Paulik, Dáša Pauliková, Eva Pauliková, Marta Pauliková všetci bytom
Staré grunty 1 72/Á; Ján Wirtkler a Elena Winklerová obaja bytom Staré grunty 1 76; Jžří Bašo
a Mária Bašová obaja bytom Staré grunty 1 54; Anna Porubovičová a Jozef Porubovžč obajabytom Staré grunty-190; Mária Tokárová a Štefan Tokár bytom Staré g;unty 180; Darúela
Furdíková a Igor Furdík bytom Staré grunty 1 52; Milan Bielek , Staré Grunty 1 78; Miroslav
Bartošovič Staré grunty 186; Jarmila Gonzales Lemus, Starhradská 14, 851 05 Bratislava;
Veronika Adámková, Kvačalova 19, 821 08 Bratislava). Odvolatel' spolu suvedenými
občanrni poukazujú na možné následky vydaného rozhodnutia na existujúcu cestu Staré
grunty, ktorej stav označujú za dezolátny, obývajú sa poškodenia povrchu cesty, ktorá podl'aich názom nevyhovuje podmienkam enormnej zát'aže prísunu t'ažkej techniky na stavbu,
vozovka je stavaná ako neprechodná, obávajú sa poškodenia zabudovaných inžinierskych
sietí, poukazujú na možné niekorkoročné zvýšenie hlučnosti, prašnosti a smogu v dósledku
výstavby skupiny nových rodinných domov, obávajú sa enormných vibrácií od
t"ažkotonážnych áut, ktoré móžu mat' vplyv na stabilitu existujúcich rodinných domov,
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Upozorňujú, že ulica Staré grunty bol budovaná na podmienky ako neprechodná, čo zo strany
stavebného úradu ainých orgánov neboli brané do úvahy, miestna samospráva sa
o komunikáciu dlhé roky nestará, pričom miestne zastupiterstvo apríslušné orgátíy si ju
prisvojujú tak, že ide overejnú komunikáciu, čo odvolatelia spochybňujú. Vrámcivlastníckych vzt'ahov pripomínajú nedodržiavanie niektorých ustanovení Ústavy Slovenskej
republiky aObčianskeho zákonníka, postrádajú zodpovednost" pre orgány, ktoré stavbu
po'volili, konštatujú trpezlivost' stavebného úradu voči navrhovatel'ovi zamýšranej stavby,
kíorý podl'a ich názoru postupoval nekvalifikovane, pripomínajú, že nebolo dostatočným
spósobom prihliadané na všetky okolnosti, na ktoré poukazovali, d«'sledkom čoho je vydaiié
rozhodnutie zo dňa 31.5.2017.

Odvolatelia poukazujú na svojv8ru stavbárov, ktorí odstránili stÍpiky zabraňujúce
prechodnost' ulice, nemali vedomost' ani k dispozícii doklady, že prístupovou komunikáciou
na stavenisko sa rozumie aj obývaná ulica Staré gmnty a uvádzajú, že vyuz:ijú všetky opravné
prostriedky, aby sa vec do d8sledkov došetrila. Odvolatelia očakávajú, že na ich odvolanie
resp. na ich otázky dostanú povinné odpovede od stavebného úradu v zmysle zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Odvolatel' JUDr. Štefan Tokár bytom Staré grunty 180, 841 04 Bratislava
nachádzajúci sa medzi odvolatermi, ktorí sa v zákonnej lehote pripojili k odvolaniu doc. Ing.
Michala Oláha, PhD. zo dňa 24.07.2018 doručeného na stavebný úrad dňa 24.07.20l8,
podaním zo dňa 27.09.2017 doručeného na stavebný úrad dňa 02.lO.2017 doplnil tzv.
spoločné odvolanie zo dňa 24.07.2017 d8vodmi, ktoré uvádzame parafrázovane: Odvolaterpán Štefan Tokár na 3 stranách podrobne uvádza svoj názor pouk'azujúc na platný Územný
plán hl.m.SR Bratislavy z roku 2007 v nadvinosti na Urbanistickú štúdiu zóny Líščie údolie
podra ktorého zástavba na ulici Staré grunty patrí do tzv. stabilizovaného územia, uvádzaniektoré negatívne prejavy stavebníka (napr. odstránerúe st[pžkov na konci ulice, ktorá bola
slepá:), spochybňuje správnost' ,,póvodného územného rozhodnutia?, požaduje znovii osadiťslepá:),
stlpiky na konci ulice s tým, aby si investor stavby vo vlastnej réžii riešil náhradné dopravné.opravni

Štefaninapojenie a aby vynechal používanie cesty Staré grunty. Doplnené odvolanie pána Štefana
Tokára zo dňa 27.09.2017 spolu s podpismi občanov, ktorí sa pripojili k odvolaniu doc. Ing.
Michala Oláha, PhD. zo dňa 24.07.2018 sa so svojimi námietkami koncentruje na tzv.
p8vodné územné rozhodnutie zo dňa 28.05.20l4.

Ďalšia odvolaterka pani Justína Hromádková bytom Staré grunty 184, 841 04
Bratislava taktiež doplnila svoje póvodné odvolanie zo dňa 24.07.2017 d'alšími námietkamizo dňa 29.08.2017, ktoré sú vecne totožné s d6vodeniami, ktoré uviedol pán Štefan Tokár vo
svojom doplňujúcom odvolaní zo dňa 27.09.2017 s tým, že tieto odvolací orgán z logických
neuvádza.

Ďalší odvolater - Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské Mesto L.
Štúra - Mlyny so sídlom Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava (:d'alej len ,, UK Bratislava')
podal odvolanie č. 829/2017 zo dňa 27.07.2017 (právnu subjektivitu má UniverzitaKomenského vBratislave - rektorát - Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99Bratislava 1, ktorá listom čj. OIOČ/1074/201 7 zo dna 04.05.201 7 vyjadrila svoje námietky
po oznámení č. KV/SU/347/201 7/7636/AP zo drxa 18.04.2017 o začatí územného konania),
ktorý vo svojom odvolaní podrobne vyjadruje svoju nespokojnost' s vydaným, právoplatným
rozhodnutím č.j.: KV/SU/165/2014/2155/ /AV/VK zo dňa 16.04.20l4. Odvolací orgán len
pre neúčelnost' neuvádza námietky UK Komenského, ktoré mohli byt' alebo mali byt'
uplatnené vpredchádzajúcom územnom konaní pred ?iplynutím 3-ročnej lehoty od
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právoplatnosti rozhodnutia forrnou riadneho alebo mimoriadneho opravného prostriedku (vžd'
nižšie uvedené príslušné právne predpisy.). UK Bratislava vyslovuje názor, že zmenou
napadnutého územného rozhodnutia by bolo možné docielit', aby pozernky vo vlastníctve UK
Bratislava ( ide o pozemky parc.č. 2497/2, 538/1 a 538/4 v k.ú Karlova Ves ) boli prístupné
z komunikácie navrhovanej v konaní o vydanie zmeny územného rozhodnutia, čím by sa
vyriešila situácia UK Bratislava, aby nedošlo kzablokovaniu prístupu kuvedenýin
pozemkom. Za účelom dosiahnutia uvedeného cieru podali odvolanie vaktuálnom
odvolacom konaní. UK Bratislava v d'alšom zastáva názor, že napadnuté rozhodnutie by bolo
potrebné zrušit' aj pre jeho arbitrárnost', postráda v napadnutom rozhodnutí úvahy správneho
orgánu, na základe ktorých zamietol ich námietky, vyslovuje nespokojnost' s nenariadeným
ústnym pojednávaním, cituje § 41 ods. 1 a S, 16 ods. 2 stayebného zákona súvisiaci so
znemožnením budúceho využívania pozemkov vjej vlastníctve, zastáva názor, že
napadnutým rozhodnutím došlo aj do zásahu ústavných práv UK Bratislava, atd'. Spodrobňuje
prejav arbitrárnosti v napadnutom rozhodnutí, pripornína pripravovaný územný plán zóny
a vyslovuje svoj názor, že v dósledku napadiiutého rozhodnutia sa vytvárajú podi'nienky pre
nedostatočne koordinované a nedostatočné regulované umiestňovanie ad hoc stavieb, ktoré by
mali v konečnom dósledku znamenat' nevyvážeiié uprednostňovanie niektorých vlastníkov
vdotknutým území pred inými, najmá dójde kobmedzeniu (znemožneniu) prístupu
k dotknutým pozemkom (zrejme sú íým myslené pozemky vo vlastníctve UK Bratžslava)
a z uvedených «:l6vodov navrhuje, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušil a vrátil
správnemu orgánu na d'alšie konanie.

Advokátska kancelária JUDr. Peter Kubfk, advokát, s.r.o. so sídlom Staré grunty 162,
841 04 podala v zastúpení občanov (Ing. Ján Winkler, Staré grunty 176, 841 10 Bratžslava,(Ing.

Švab.akad. malžar Vladimír Petrík artD., ŠvabžnsMho 22, 851 0l Bratislava, Darúela Furdíková,
Staré grunty 152, 841 10 Bratislava, Ing. Michal Oláh ml., Lipského ul.č. 5, 841 0l
Bratislava, Karol Paulík, Starí grunty 172/A, 841 10 Bratislava, Karin Hjaeresen, Staré
grunty 174, 841 10 Bratislava, Justína Hromádková, Pekníkova 9, 841 02 Bratislava, Ing.Peter Štibraný, Staré grunty 150, 841 10 Bratislava, Ing. Karin Vargová, Staré grumy 156,
841 10 Bratislava, Mžlan Scžranka, Leškova 10, 811 04 Bratislava, Milan Dodok, Staré
grunty 170, 841 10 Bratislava, Dr. Jozef Ganz, CSc., Staré grurxty 164, 841 10 Bratislava,
JUDr. Michaela Mišanková, Staré grunty 172, 841 10 Bratislava, Ing. KatarínaŠkvareninová, Staré grunty 188) odvolanie zo dňa 19.10.20l7, ktoré súčasne doručila až dňa
23.10.2017 na Mestskú čast' Bratislava - Karlova Ves - stavebný úrad a na Okresný úrad
Bratislava odbor výstavby a bytovej politiky - na odvolací orgán. Vzhl'adom na vyššie
uvedené odvolania podané vdňoch 24.07.2017, 27.07.2017 29.08.2017, ku ktorým sa
opakovane pripojili viacerí odvolatelia zastúpení Advokátskou ?canceláriou JUDr. Petra
Kubíka až po termíne 27.07.2017 t.j. dátumom, ktorým sa končila zálconná lehota na podanie
odvolania. Advokátska kancelária vjednotlivých častiach odvolania poukazuje na I.
nezákonnost' postupu správneho orgánu poukazujúc na ust. § 139 ods. 2 písm. d), § 34 ods.
2 stavebného zákona, § 36 ods. 1 a § 42 ods. 1 stavebného zákona a zastáva názor, že
doručovanie oznámenia ozačatí územného konania podl'a ustanovenia § 24 správneho
poriadku malo byt' doručované do vlastných rúk a pretože takýto sp«'sob doručovania správny
orgán neaplikoval, došlo k odňatiu práv účastníkom konania; d'alej advokátska kancelária
poukazuje na II. nezákonnost' územného rozhodnutia, pretože podra jej názoru poukazujúcna platný Územný plán mesta Bratislava zroku 2007 vznení jeho zmien 'adoplnkov
a Urbanistickej štúdie zóny Lfščie údolie malo byt" dopravné napojenie umiestnenej sta'vby
iné, ako je v územnom rozhodnutí, z dóvodu ktorého odvolaním napadnutého územného
rozhodnutia ako aj ,,p5vodné územné rozhodnutie? zroku 2014 považuje za nezákonné;
podra ěasti III. odvolania advokátska kancelária žiada v mene svojich splnomocnitel'ov, aby
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odvolací orgán územné rozhodnutie č. KV/SU/347/2017/10391/AP zrušil avec vrátil
prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Nawhovater SITINA s.r.o. v zastúpení PETRING s.r.o. sa listom zo dňa 28.08.2017
doručeným na stavebný úrad kodvolaniu doc. Michala Oláha PhD. resp. kjednotlivým
dí"vodom odvolania vyjadril v podstate tak, ze obavy odvolatel'ov vo veci enormnej zát'aže
existujúcej komunikácie, poškodenia jej povrchu, zvýšenia hlučnosti, množstva smogu,vibrácií, možnosti ohrozenia stability ich rodinných domov v de»sledku predÍženia existujúcej
komunikácie - sú podra navrhovatel'a len v rovine tvrdení, pripúšt'a však dočasnú hlučnost'
a prašnost', pričom stavebný úrad v napadnutom rozhodnutí za zaoberal s vyššie uvedenýminámietkarni.- Ďalej knámietkam, že-existujúca cesta je len tzv. vere.jná komunikácia
a odvolatelia spochybňujú vlastníka a správcu cesty navrhovater uvádza, že prístupová cesta
je na pozemku parc.č. 2954/3, ktorá je nespochybniterne vo vlastníctve Hl.m.SR Bratislavy
a v správe Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

Odvolací orgán uvádza vyjadrenie doc. Ing. Michala Oláha PhD (detto vmene
občanov) domčené dňa 29.01.2018 na Okresný úrad Bratislava - odbor výstavby a bytovej
politiky k stanovisku spoločnosti Petring s.r.o. zo dňa 28.08.2017 taktiež len v stručnosti,
parafrázovane: V intenciách § 139 ods. 2 písm. d) stavebného zákona ako účastnfci konania
mali byt' nezákonne vylúčení, aby nemali možnost' vyjadrit' sa auplatnit' stanovisko
kúzemnému stavebnému konaniu (zrejme odvolatelža mali na mysli, že ríepriznaním
postavenia vtčastníka koríarúa v územnom korianí sa sledovalo resp. sleduje aj takáto situácia
vstavebnom konaru). Podra odvolatel'ov absentuje zo strany fy Petring dókladná
porovnávacia expertná analýza posúdenia stavu účelovej cesty s parametrami platnými podl'a
STN. Prístupové cesty na hornej adolnej ulici Staré grunty boli vybudované bývalým
podnikom Pozemné stavby Nitra, odvolatelia uvádzajú obsažnú genézu jej výstavby cez
vlastnícke vzt'ahy až po spochybnenie postavenia terajšieho vlastníka komunikácie Staré
grunty a vyslovujú účelovú aktivitu fy Petring pri zarad'ovaní tejto cesty do siete miestnych
komunikácií a poukazujú na ochotu Mestskej časti Bratislava Karlova Ves prevziat" ju do
svojej správy. Záverom odvolatelia porikazujú na jednotlivé ustanovenia zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a doporučujú,
aby odvolací orgán objektívne posúdil predkladané skutočnosti, prihliadol aj k ochrane ich
práv a slobe»d bývajúcich iia ?ilici Staré grunty.

Podl'a ustanovenia § 59 ods. 1 a 2 správneho poriadku - (1) Odvolací orgán preskúma
napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní,
prípadne zistené vady odstráíqi. (2) Ak sú pre to dóvody, odvolací orgárt rozhodnutie zmení
alebo zruší, inak odvolanie zamžetne a rozhodnutie potvrdí.

Podl'a ustanovenia § 68 ods. 1 správneho poriadku - (1) Správny orgán nemóže
mimo odvolacieho kortania rozhodnutie zrušit' alebo zmenit' po uplynutí troch rokov od
právoplatností napadnutého rozhodnutža.

Podl'a ustanovenia § 60 správneho poriadku - odvolací orgán je povinný preskúmat' ž
oneskorené odvolarúe z toho hradžska, či neodóvodřtuje obnovu konania alebo zmenu alebo
zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konarúa.

Poďra ustanovenia § 65 ods. l a2 správneho poriadku - (1)Rozhodnutie, ktoré je
právoplatné, móže z vlastného alebo žného podneíu preskůmat' sprá'ímy orgán najbližšie-vyššžeho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal (§ 58), alc ide o
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rozhodnutže ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedt2ci tza základe riáwhu ním ustavenej
osobitnej komisie (§ 61 ods. 2). (2) Správny orgán príslušný na presla'tírtarxie rozhodnuúa ho
zruší alebo zmení, ak bolo vydarxé v rozpore so zákonom, všeobecne závázným právnym
predpisom alebo všeobecrte závázným nariadením. Pri zrušení alebo zmene rozhodnutia dbá
na to, aby práva nadobudnuté dobromyserne boli čo najmenej dotícnuté.

Podl'a ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku - správny orgán je povinný dat'
účastníkom konania a zúčasmertým osobám možnost: aby sa pred vydarúm rozhodnutia mohli
vyjadržt' kjeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne nawhíítt'jeho doplneríže.

Podl'a ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a ďoplnení niektorých zákonov - okresný úrad v sídle kraja nemože a)
zmerxit' v odvolacom konaní rozhodnutže vyššžeho územného celku alebo rozhodnutie obce, ak
bolo vydané vo veciach územnej samosprávy, b) preskúmat' rozhodnutie vyššieho územného
celku alebo rozhodnutie obce mimo odvolacieho konarúa.

Podl'a ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona - začatie územného konania o
umiestnení líniovej síavby alebo v odóvodnených prípadoch aj zvlášt' rozsiahlej stavby,
stavby s vel'kým počtom účastníkov konania, ako aj územného konariia o využití územia, o
stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný
úrad účastníkom úzetrmého konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie
územného konarúa verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu vtčastníci konania alebo ich pobyt
nie SZ2 zriámi.

Podra ustanovenia § 34 ods. 2 stavebného zákona - v úzenmom konarí o umiestnení
stavby, o využívaní'i'tzemia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účasttúkrni konanža
aj právnické osoby a fyzžcké osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo
stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov rru5žu byt' rozhodnutím
pržamo dotknuté.

Podl'a ustanovenia DRUHEJ ČASTI zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov - PRECHOD VLASTNÍCTVA NA OBCE A MAJETKOVÉ POSTAVENIE
OBCÍ - §'2 ods. 1, 2 - prechod vlastníctva na obce anasl. - (1) Do vlastníctva obcí
prechádzajú z majetku Slovenskej republiky veci, okrem hnuterností patriacich orgánom
miestnej štátnej správy, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti osobitného predpisu právo
hospodárerúa národným výborom, na t2zemí ktorých sa nachádzajú. (2) Veci, ku ktorým
patrilo právo hospodárerúa štátnym podnikom, rozpočtovým, príspevkovým organizáciám a
drobríým prevádzkárnam národných výborov, ku ktorým prešla zakladatel'ská alebo
zriad'ovaterská funkcia na obec podra osobitného predpisu, prechádzajú z majetku
Slovenskej republžky do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajů. Obce si vzájomné
práva a povirmosti upravia zmluvne.

Olaaesný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací
orgán podrobne a v celom rozsahu preskúrnal odvolaniarni napadnuté rozhodnutie spolu
s predloženým spisovým materiálom, ako aj d6vody uvádzané v odvolaniach odvolaterov.
Rovnako preskúrnal postup stavebného úradu vkonaní, ktoré predchádzalo vydaniu
napadnutého rozhodnutia. Porovnal výrokovú čast' aj odóvodnenie napadnutého rozhodnutia
s príslušnými hrnotno-právnymi a procesno-právnymi predpismi, predovšetkým
sustanoveniami stavebného zálcona asprávneho poriadku, ako aj vyhlášok Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
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ustanovenia stavebného zákona a č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú poďrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie,
adospel k záveru, že S7,2 dóvody rta zmenu, ale nie na zrušenie napadnutého nariadema,
nal<ol'ko skutkový stav bol zo strany prvostupňového správneho orgánu zistený dostatočne
avec bola íaktiež správne právne posúdená. Stavebný úrad takisto postupoval podra
príslušných procesnoprávnych a hmotnoprávnych ustanoveiií a dostatočným sp6sobom
zabezpečil procesné práva účastníkov konania.

Po preskúmaní predloženého spisového materiálu, ku skutkovým a právnym
okolnostiam danej veci, ako aj k námietkam odvolatel'ov, Okresný úrad Bratislava,
odbor výstavby a politiky uvádza a konštatuje nasledovné:

Z obsahu predloženého spisového materiálu vyplýva, že vydané rozhodnutie, ktorým
stavebný úrad nahradil ,,p5vodné územné rozhodnutie" (č.j.a KV/SU/1 65/201 4/21 55/AV/VK zo
dna 16. 04. 201 4) a nahradil napadnutým rozhodnutím (č.j. .' K V/SU/34 7/201 7/1 0391/AP zo dňa
30.05.201 7), prakticky pozostáva zo zmeny póvodnej objektovej sklady len v objektoch SOíej ob5i

'ozdlžíqíOl Komunikácia (zjednodušene ide ozmenu pozdÍží?eho sklonu póvodne umiestnenej
komunžkácže z 1 2% na 15 % v trase A, nahradenie svahu dočasnými múrmi z drótokamenných
košov) aS0 08 0porný múr (rozšíreríie oporných nítrov o dilatačné úseky aúprava
konštrukčnej výšky hornej hrany oporného m;tru:).

Odvolací orgán pri rozhodovaní bol povinný rešpektovat' ustanovenia konkrétnych
predpisov, najmá stavebného zákona ako lex specialis vrátane súvisiacich predpisov
a subsidiárneho zákona - správneho poriadku. Zamietnutia dóvodov v odvolaniach, ktoré boli
podané v róznych časových úsekoch v nadvuznosti na dátum 27.07.2017, ktorým sa končila
zákonná lehota na podanie odvolania, je potrebné prednostne vymedzit' vnasledovných
olí,ruhoch:

Podl'a § 68 ods. 1 správneho poriadku úzermié rozhodnutie oumiestnení
stavby č.j. KV/SU/165/2014/2155/AV/VK zo dňa 16.04.20l4 po uplynutí 3
rokov od jeho právoplatnosti správny orgán nem6že mimo odvolacieho
konania zrušit' alebo zmenit'
Oneskorené odvolanie podra lex specialis - § 4 ods. 3 písm. b) zákona č.
180/2013 Z.z. oorgm?izácii miestnej štátnej správy aozmene adoplnení
niektorých zákonov vznení neskorších predpisov tunajší úrad nemóže do
d6sledkov preskúrnat' podra § 60 v nadvinosti na § 65 správneho poriadku,
pokiar by zoneskoreného odvolania zistil odóvodnenost' obnovy konania
alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Na skúrnanie vlastníckych vzt'ahov k miestnej komunikácii Staré grunty tunajší
úrad nemá kompetenciu vzhl'adom na jednotlivé ustanovenia zákona č.
13 8/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky po preskúmaní spisového
materiálu súvisiaceho s napadnutým rozhodnutím podl'a § 59 ods. 1 a 2 správneho poriadkukonštatuje, že už pred podaním- odvolaní proti rozhodnutiu bolo aje potrebné rešpektovat'
súčasné,- platné umiestnenie líniovej stavby podl'a póvodného územného rozhodnutia.
Odvolacíorgán vzhl'adom obsah podaných odvolaní odvolatel'mi 0de o odvolarúa wátanedoplnených odvolaní doc. Ing. Michala Oláha PhD., JUDr. Štefana Tokára spolu s občaízmi,
ktorz sa pržpojilj lc odvolarúam, Justíny Hromádkovej, Univerzity Komenského v Bratislave
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a občarxov zastůpených Ádvokátskou kartceláriou JUDr. Petra Kubíka) konštatuje, že nemákompetenciu vzmysle § 68 ods. l správneho poriadku skúmat' súlad alebo nesúladpe+vodného územného rozhodnutia s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Hlavnéhomesta SR Bratislavy a z uvedeného ď8vodu sa nevyjadruje a ani nerozhodrije o nárnietkachodvolatel'ov, ktoré súvisia s touto tematikou.

Ďalším t'ažiskom odvolaní je obava anesúhlas odvolatel'ov, ktorí majú svojenehnuternosti, najmu pozernné stavby a prirahlé pozemky v prevažnej váčšine na ulici Staré:mky v p
redlženágrunty, s využitíin tejto komunikácie, ktorá má byt' predÍžená umiestnenou líniovou stavbous názvom ,,Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete?.Stav existujúcej cesty označujú za dezolátny, obávajú sa poškodenia zabudovanýchinžinierskych sietí vdósledku presunu stavebných mechanizmov, poukazujú na to, žedósledkom vydaného rozhodimtia sa zvýši hlučnost', smog, vibrácie spósobeiié dopravnoutechnikou a stavebnými mechanizmami nielen pri realizácii prístupovej komunikácie, ale i priplánovanej výstavbe rodinných domov pozdÍž-uíniestnenej komunikácie móžu mat' vplyv-nastabilitu existujúcich rodinných domov.

Vtomto štádiu rozhodovaní správnych orgánov odvolací orgán poukazuje narozdielnosti, práva apovinnosti účastníkov konania adotl«nutých orgánov pri územnomkonaní oumiestnení stavby astavebnom konaní. Vdanom prípade okrem prístupovejkomunikácie (líniovej stavby) boli vp6vodi'iom územnom rozhodnutí umiestnené ajinžinierske siete, zktorých čast' už bola podra príslušného stavebnélio úradu povolená,ktoré stavebník realizuje aj počas aktuálneho odvolania proti rozhodnutiu č.j.:KV/SU/347/2017/10391/AP zo dria 30.05.2017. Vsúvislosti snáinietkami odyolatel'ov
subsumované v predchádzajúcom odseku odvolací orgán móže len konštatovat', že stavebníkpoužíva verejne prístupnú miestnu komunikáciu zaradenú podl'a zákona č. 135/1961 Zb. opozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov do siete iniestnychkomunikácií príslušným cestným správnym orgánom - Hlavnýrn mestom SR Bratislavou -v správe Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Komunikácia Staré grunty je obecnýmmajetkom podl'a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcf vznení neskorších predpisovaspochybňovanie vlastrn'ckeho vzt'ahu ku komunikácii odvolatermi nie je predmetomalctuálneho odvolacieho konania. Túto skutočnost' je však potrebné dat' do súvisuvnadvinosti na e) 34 ods. 2 stavebného zákona, podl'a ktorého prevažná váčšinaodvolatel'ov, majúca trvalé pobyty resp. svoje nehnutel'nosíi pozdÍž existujúcej ulice Starégrunty v presvedčení, že napadnutým rozhodnutím sú porušované ich vlastnícke alebo inépráva minimálne použfvanfm tejto komunikácie, podala odvolanie. Stavebný úradv napadnutom územnom rozhodnutí ani tunajší úrad v rárnci odvolacieho konania nemal anemá záujem selektovat' podané odvolania podl'a toho, ktorá fyzická či právnická osoba jealebo nie je účastníkom územného konania. Je však potrebné poukázat' na to, že budúcaprístupová komunikácia ako líniová stavba je urniestnená na pozerrí?koch parc.č. 2958/1,2958/23,2958/8, 2958/9, 2958/10, 2958/12, 2958/13, 2958/28, 2958/14, 2958/21, 2958/20,2958/19, 2958/24, 2958/18, 2958/29, 2958/17, 2958/16, 2958/15 v k.ú. Karlova Ves, pričomnehnutel'nosti, najmá pozemné objekty odvolaterov sú umiestnené pozdÍž existuj'úcejkomunikácie Staré grunty s tým, že v odvolaniach nie je uveďené, v čom sú ich vlastmckealebo iné práva dotknuté do tej miery, že by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zmšit'.Odvolací orgán pri tejto otázke berie do úvahy hranicu, kde podl;a dokumentácie pre úzernnérozhodnutie by mala byt' napojená umiestnená prístupová komunikácia na- existujúcukomunikáciu Staré grunty avzostupné vzďialenosti -od tejto hranice kjednotlivýmnehnutel'nostiam odvolatel'ov, ktorých vlastnícke práva by- mali byt' dotknuté. 'Vovšeobecnosti ku každej budúcej stavbe musia byt' dovezené stavebné materiály, dopravené
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stavebné mechanizmy po existujúcich obecných či štátnych komunikáciách, pričom v rárnciindividuálneho správneho aktu (v danom prípade špeciálneho stavebného úradupovol'ujúceho stavbu prístupovej komurúkácie) je kompetenciou príslušného správnehoorgánu, či bude požadovat', aby v pro5ekte organizácie výstavby boli určené a príslušnýmdopravným orgánom schválené dopravné trasy, súčast'ou ktorých bude svysokoupravdepodobnost'ou patrit' i ulica Staré grunty. Vlastníci nehnutel'ností pozdÍž dopravnej trasy
nebudú automaticky považovaní za účastníkov konania, pokiar nebude preukázané, žerozhodnutím by boli dotknuté ich vlastnícke alebo iné práva. V následnom stavebnom konaníbude príslušný stavebný skúmat', čo boli dodržané podmienky územného rozhodnutia a či je
možné v súlade s platnými právnymi predpisini vydat' stavebné povolenie.

Pri preskúmavaní napadnutého rozhodnutia sa odvolací orgán nestotožnil s názorom
advokátskej kancelárie JUDr. Petra Kubíka, že napadnuté rozhodnutie, resp. oznárnenieo začatí územného konania o zmene p5vodného územného rozhodnutia malo byt' doručovanéúčastníkom konania do vlastných rúk podl'a § 24 správneho poriadku. Lex specialis -stavebný zákon pri líniovej stavbe podra § 36 ods. 4 príkazným spósobom určuje, že začatieúzemného konania o umiestnení líniovej stavby oznámi stavebný úrad účastnfkom územnéhokonania vere3nou vyliláškou. Odvolanie advokátskej kaiicelárie bolo podané na stavebný úraditunajšiemu úradu až 23.10.2017, čo podl'a názoru tunajšieho úradu nebolo podanévzákonnej lehote ako riadny opravný prostriedok. Odvolací orgán preskúmal itotooneskorené odvolanie, pričom nedospel knázoru, že je dóvodná obnova konania aani
k názoru, že by bolo potrebné zrušit' alebo zmenit' póvodné územné rozhodnutie v zmysle §65 správneho poriadku, čo by bolo v rozpore nielen s § 68 ods. 1 správneho poriadku, alenajmá v rozpore s § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 1 80/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zinene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Frekvencia premávky počas existencie verejnej komunikácie Staré grunty od jej
výstavby až po súčasnost' dopravnými vozidlarni či už na prepravu osób alebo stavebnýchi'nateriálov mala zrejme stúpajúcu tendenciu a je vecou stavebného úradu, aby zabezpečil odvlastníka stavby a príslušného cestného správneho orgánu vyjadrenie podl'a cestného zákona.Zmenenie napadnutého rozhodnutia podra § 59 ods. 2 správneho poriadku tunajším úradomo závázné stanovisko dotknutého orgánu (vid' doplnenú výrokovú čast'rozhodnutia) spósobilo,že odvolací orgán síce v súlade s 33 ods. 2 správneho poriadku oznárnil podl'a § 26 správnehoporiadku účastnfkom konania možnost' vyjadrit' sa pred vydaním samotného rozhodnutiak podkladu i k sp6sobu jeho zistenia, čo však vzbudilo len minimálny záujem účastnfkovkonania najmá zo strany fyzických os6b. Do spisu bol nahliadnut' i zástupca UniverzityKomenského vBratislave, ktorý, ako je vyššie uvedené, akoby dodatočne vyslovovalnámietky k p5vodnému územnému rozhodnutiu z roku 2014 v rámci aktuálneho odvolaciehokonania. I v tomto prfpade odvolací orgán poukazuje na § 68 ods. 1 správneho poriadku,podl'a ktorého Univerzita Komenského premeškala zákonné lehoty na odvolanie pripóvodnom územnom rozhodnutí, resp. v tom čase nenavrhla preskúmat' právoplatné územnérozhodnutie podra § 65 správneho poriadku, ani nepodala v 2 mesačnej lehote žalobu napríslušný súd pre nezákonnost' rozliodnutia. Ztoho dóvodu odvolací orgán nemal dóvodskúmat', či a ako mala UK v Bratislave v minulosti zabezpečený prístup na svoje pozernkyz okolitých pozeinkov napr. prostredníctvom vecných bremien a ani v aktuálnom odvolacomkonaní uvedený problém UK Bratislava tunajší úrad nemá dóvod skúmat', či aj po zmenevlastníckych vzt'ahov na okolitých pozemkoch je prístup na pozemky vo vlastníctve UKBratislava zabezpečený alebo akým sp8sobom si chránila svoje vlastnícke alebo iné práva.
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Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, preskúmaní napadnutého
rozhodnutia, predloženého spisového materiálu, ako aj dóvodov uveďených vpodaných
odvolaniach má za to, že skutkový stav veci bol zistený dostatočne. Zmena napadnutého
rozhodnutia spočívala v doplnení podmienok vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby, čo
všalc nie je dóvodom na jeho zrušenie a preto tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu d'alej
odvolat'. Rozhodnutie je preskúmaterné súdom (podl'a zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho
súdneho poriadku).

'?-i

?!sín,,
Mgr. Tomáš Mateička

vedúci odbom výstavby a bytovej politiky
Okresného úradu Bratislava

Rozhodnutie sa doručuie účastníkom konania verejnou vyhláškou podra § 26 Správneho
poriadku:

SITINA, s.r.o., Hurbariovo nám. 7, 81103 Bratislava v zastúpení
PETRING, s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B,85 l 03 Bratislava
Ing. Beleš Štefan, Ventúrska 20, 81101 Bratislava
Martin Terek, Pod Rovnicami 50, 841 04 Bratislava
Ing. Vlaďimír Mosný, PhD., Povraznfcka 8, 81105 Bratislava
Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 0l Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nái'nestie 1, 814 99 Bratislava
Bratislavské regionálne ochranárske združeiiie, Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava
K&K pro'3ect, s.r.o., Ing. Marián Kováčik, Karadžičova 47, 811 07 Bratislaya,-
projektant SO Ol

10. MIDEAS, s.r.o., Ing. Martin Kresánek, Miletičova 52, 821 08 Bratislava, - projektant
so os

11. Advokátska kancelária JUDr. Peter Kubík, advokát, s.r.o., Staré grunty 162, 841 04
Bratislava

12. Univerzita Komenského v Bratislava, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
13. Justína Hromádková, Staré grunty 184, 841 04 Bratislava
14. Martin Terek, Pod Rovnicarni 50, 841 04 Bratislava
15. Štefan Tokár, Staré Grunty 180, 841 04 Bratislava
16. Petring, s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava
1 7. doc. Ing. Michal Oláh, PhD., Staré gmnty 190, 841 04 Bratislava

1,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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18. 'vlastníci pozemkov a stavieb parc. č. 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,
v k, ú. Bratislava - Karlova Ves

19. neznárni vlastníci pozemku parc. č. 2941/7 v k. ú. Bratislava - Karlova Ves

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenia:
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis:

Na vedomie (nemá účinky domčenia):

1. Advokátska kancelária JUDr. Peter Kubík,
2.

3.

4. advokát, s.r.o., Staré grunty 162, 841 04 Bratislava5. Univerzita Komenského v-Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
6. Justína Hromádková, Staré grunty 184, 841 04 Bratislava
7. Martin Terek, Pod Rovnicami 50, 841 04 Bratislava
8. Štefan Tokár, Staré grunty 180, 841 04 Bratislava
9. Petring, s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava
10. doc. Ing. Michal Oláh, PhD., Staré gmnty 190, 841 04 Bratislava
11. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nárnestie 1, 8 14 99 Bratislava

12. 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

MIESTNY I:)RA[j MESTSKEJ CASi
BRATISLAVP - KAR?S
NAM. SV, í-B?
a*aezsí:i,ňl

Dátum vyvesenia: -'5B-
Pečiatkaapodpis: 4-7.g.r),,,X

Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis:

12


