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OKRESNÝ
ÚRAD
BRATISLAVA

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
oddelenie pozemných komunikácií
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

Č.k. OU-BA-OCDPK2-2020/013099 Bratislava 31. januára 2020

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, ako príslušný
odvolací orgán vzmysle § 3 ods. 5, písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. opozemných
komunikáciách, v platnom znení (d'alej len ,,Cestný zákon"), vo veci odvolania účastníkov
konania Ing. Miroslav Novosedlík, Hlboká l080/71, 949 0l Nitra a Ing. Ingrid Novosedlíková
Hlboká 1080/71, 949 0l Nitra, proti rozhodnutiu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
č. KV/SU/912/2018/15266/ZM zo dňa 26.09.2018, ktorým ako príslušný špeciálny stavebný
úrad pre pozemné komunikácie v zmysle § 3a ods. 4 Cestného zákona, podra § 66 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení (d'alej len
,,Stavebný zákon"), vydal povolenie na stavbu ,,Rodinný dom", objekty SO 02 Spevnené
plochy a SO 08 Spevnená plocha na parcelách č. 672/21, č. 672/28 ač. 535/24, pre
stavebníkov Peter Vavro, Malá 4329/13, 811 02 Bratislava a MUDr. Viera Vavrová, Malá
4329/13, 811 02 Bratislava, miesto stavby: na pozemkoch registra ,,CKN" par. č. 2968/47,
2968/71, 672/28, 672/21, 672/19 a 535/24, katastrálne územie Karlova Ves, účel stavby:
inžinierska stavba - komunikácia, chodník, ktorá sa bude realizovat' podra dokumentácie
z 12/2017, vypracovanej Ing. Peter Diko - autorizovaný stavebný iiinier, overenej
v stavebnom konaní, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v platnom
znení (d'alej len ,,Správny poriadok")

rozhodol takto:

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, ako príslušný
odvolací orgán, podra § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie účastníkov konania
Ing. Miroslav Novosedlík, Hlboká 1080/71, 949 0l Nitra a Ing. Ingrid Novosedlíková Hlboká
1080/71, 949 0l Nitra, z a m i e t a a rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
č. KV/SU/912/2018/15266/ZM zo dňa 26.09.2018 p o t v r d z u j e.

Odóvodnenie

Dňa 02.02.2018 obdržala mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný špeciálny
stavebný úrad, žiadost' stavebníkov Peter Vavro, Malá 4329/13, 811 02 Bratislava a MUDr.
Viera Vavrová, Malá 4329/13, 811 02 Bratislava (d'alej len ,,stavebnfci"), ovydanie
povolenia na stavbu ,,Rodinný dom': objekty SO 02 Spevnené plochy a SO 08 Spevnená
plocha na parcelách č. 672/21, č. 672/28 a č. 535/24, na pozemkoch registra ,,CKN" par. č.
2968/47, 2968/71, 672/28, 672/21, 672/19 a 535/24, katastrálne územie Karlova Ves, účel
stavby: inžinierska stavba - komunikácia, chodník, ktorá sa bude realizovat' podl'a



dokumentácie z 12/2017, vypracovanej Ing. Peter Diko - autorizovaný stavebný inžinier
(d'alej len ,,Stavba").

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
(d'alej len ,,špeciálny stavebný úrad") rozhodnutfm č. KV/SU/912/2018/15266/ZM zo dňa
26.09.2018 vydal stavebníkovi povolenie na požadovanú Stavbu.

Voči rozhodnutiu špeciálneho stavebného úradu č. KV/SU/912/2018/15266/ZM zo dňa
26.09.2018 (d'alej len ,,napadnuté rozhodnutie") podali vzákonom stanovenej lehote
odvolanie účastníci konania Ing. Miroslav Novosedlík, Hlboká 1080/71, 949 0l Nitra a Ing.
Ingrid Novosedlíková Hlboká 1 080/7 1, 949 0l Nitra (d'alej len ,,účastníci konania").

l/ V odvolaní účastnfci konania namietli, že podra ich názom sa úrad nesprávne vysporiadal
sich námietkou, že na úseku výstavby rodinného domu im nebola domčená úradná
korešpondencia písomnou formou.

Účastníci konania namietli, že úrad im domčil písomnou formou iba oznámenie zo dňa
18.07.2018 č. KV/SU/912/2018/l 1256/ZM, ktoré sa však týka len stavebného konania vo
vzt'ahu k spevneným plochám (prístupovej ceste), pričom vo vzt'ahu k rodinnému domu úrad
argumentuje domčovaním verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 Stavebného zákona.

Účastníci konania narnietli, že domčovanie verejnou vyhláškou je v zmysle cit. právnej
úpravy prípustné len pri líniových stavbách apri zvlášt' rozsiahlych stavbách s vel'kým
počtom účastníkov konania, podl'a ich názoru však v danom prípade rodinného domu sa
nejedná o líniovú, ani rozsiahlu stavbu s verkým počtom účastníkov konania.

V tejto súvislosti účastnfci konania namietli, že úrad pri domčovaní napadnutého rozhodnutia
zvolil písomnú korešpondenciu, hoci sa mu ponúkala možnost' domčovania verejnou
vyhláškou, tento odlišný aplikačný postup úrad nijako neobjasnil, čo účastníci konania
vyhodnotili ako šikanózny výklad Stavebného zákona a Správneho poriadku, ktorým úrad
založil pomšenie práva účastníkov konania na spravodlivé správne konanie.

2/ Účastnfci konania označili za nesprávny aj spósob, akým úrad vyhodnotil ich námietku
týkajúcu sa vecného bremena (predchádzajúca vlastníčka pozemkov parc. č. 2968/47
a 2968/71 p. Marta Kilimajerová sa zaviazala zriadit' na predmetných pozemkoch vecné
bremeno spočívajúce v práve uložit' a viest' iiinierske siete ).

Účastníci konania namietli, že nepožadovali od úradu zásah do súkromnoprávneho vzt'ahu,
ale aby sa dókladne vysporiadal s právnym stavom, ktorý hovorí, že stavebnfk je v postavení
kupujúcich nadobúdaterov pozemkov posudzovaných v stavebnom konaní a ak tieto pozemky
sú zat'ažené budúcim vecným bremenom, tieto okolnosti nemožu ostat' bez povšimnutia úradu
s odóvodnením, že sa jedná o súkromnoprávny vzt'ah.

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, ako príslušný
odvolací orgán (d'alej len ,,odvolací orgán") v zmysle ustanovenia § 59 ods. l Správneho
poriadku preskúmal napadnuté rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu, ako aj konanie,
ktoré mu predchádzalo, v celom rozsahu a nezistil d6vody, pre ktoré by bolo potrebné
napadnuté rozhodnutie zmenit', resp. zmšit' a vec vrátit' na nové prejednanie a rozhodnutie.
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K námietke označenej ako bod 1/
Odvolací orgán neprisvedčil námietke účastníkov konania, v zmysle ktorej im úrad na vo
vzt'ahu povorovaniu výstavby rodinného domu nedoručil úradnú korešpondenciu písomnou
formou, ked' zvolil písomnú formu len pri doručenf oznámenia zo dňa 18.07.2018
č. KV/SU/912/2018/11256/ZM, ktoré sa však týka len stavebného konania vo vzťahu
kspevneným plochám (prístupovej ceste), pričom vo vzt'ahu krodinnému domu úrad
argumentoval domčovaním verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 Stavebného zákona,
pričom uvedená právna úprava pripúšt'a doručovanie verejnou vyhláškou len pri líniových
stavbách a pri zvlášt' rozsiahlych stavbách s verkým počtom účastníkov konania a podra ich
názoru v prípade rodinného domu sa nejedná o líniovú, ani rozsiahlu stavbu s verkým počtom
účastníkov konania a tento odlišný aplikačný postup úradu účastníci konania vnímajú ako
šikanózny výklad Stavebného zákona a Správneho poriadku, ktorým úrad založil porušenie
práva účastníkov konania na spravodlivé správne konanie.

Odvolací orgán v prvom rade dáva do pozornosti účastníkom konania, že špeciálny stavebný
úrad, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, vzmysle § 120 ods. 1 Stavebného zákona,
v nadváznosti na § 3a ods. 4 Cestného zákona, a čl.- 74 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy',
je výlučne špeciálnym stavebným úradom pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové
komunikácie na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

Z uvedeného dóvodu špeciálny stavebný úrad nie stavebným úradom v úzeínnom konaní
v ktorom sa konalo o umiestnenie povorovanej Stavby, a ani stavebným úradom v stavebnom
konaní v ktorom sa konalo o povorovanie stavby rodinného domu stavebníkov.
Vuvedených prípadoch je stavebným úradom mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
(vid' § 117 ods. l Stavebného zákona v nadvinosti na čl. 67 Štatútu Hlavného mesta SR),
a preto špeciálnemu stavebnému úradu neprináleží posudzovat' zákonnost' postupu pri použití
jednotlivých procesných úkonov vrámci konania o povorovaní stavby rodimiého domu
stavebníkov.

Na základe vyššie uvedeného odvolací orgán považuje za bezpredmetnú námietku účastníkov
konania vkonaní o povolení Stavby k spósobu domčovania písomností vrámci konania
o povolení stavby rodinného domu stavebníkom.
Zároveň odvolací orgán má za to, že použitie písomnej formy domčenia oznárnenia o začatí
správneho konania vo veci povolenia Stavby, ako aj domčenie písomnej foríny napadnutého
rozhodnutia špeciálnym stavebným úradom miesto využitia možnosti domčenia týchto
písomností forínou verejnej vyhlášky, ako správne poznamenali účastníci konania, v žiadnom
prípade nemožno považovat' za porušenie ich práva na spravodlivé správne konanie.

Podl'a názom odvolacieho orgánu špeciálny stavebný úrad zvoleným spósobom doručovania
nad rámec jeho povinností, pokiar ide o domčovanie v zmysle § 64 ods. l Stavebného
zákona, eliminoval, resp. absolútne vylúčil možnost' rizika, že by účastníci konania boli
ukrátení na svojich právach v procese rozhodovania vo veci rozhodovania o povolení Stavby.

K námietke označenej ako bod 2/
Odvolací orgán neprisvedčil ani náínietke účastníkov konania pre účely preskúmavania
zákonnosti postupu vo veci povol'ovania Stavby, ktorou označili za nesprávny špeciálnym
stavebným úradom použitý spósob, akým vyhodnotil ich námietku, týkajúcu sa závčku
zriadenia vecného bremena (predchádzajúca vlastníčka pozemkov parc. č. 2968/47 a 2968/71
p. Marta Kilimajerová sa zaviazala zriadit' na predmetných pozemkoch vecné bremeno
spočívajúce v práve uložit' a viest' inžinierske siete ).
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Z podkladov vo veci má odvolací orgán za sporahlivo preukázané, že pozernky registra
,,CKN" parc. č. 2968/47 ač. 2968/71 vk.ú. Karlova Ves sú vo výlučnom vlastníctve
stavebníkov bez akýchkorvek tiarch, ztoho dóvodu vyhodnotil odvolací orgán námietku
účastníkov konania, že bývalá vlastníčka predmetných pozemkov p. Kilimajerová uzawela
v roku 2010 so spoločnost'ou NOVOSEDLIK Development s.r.o., zmluvu o budúcej zn"iluve
ozriadení vecného bremena, spočívajúce vpráve uložit' aviest' inžinierske siete, ako
bezpredmetnú.

Na základe vyššie uvedených skutočností odvolací orgán dospel kzáveru, že napadnuté
rozhodnutie bolo vydané vsúlade so zákonom na základe právoplatného územného
rozhodnutia o umiestnení Stavby č. KV/SU/119/2017/18754/ZK zo dňa 03.1l.2017,
záviného stanoviska č. KV/SU/952/2018/6486/ZK zo dňa 09.04.20l8, ktorým príslušný
stavebný úrad potvrdil splnenie podmienok cit. územného rozhodnutia, spis vo veci obsahuje
súhlasné záviné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré vydali v lehote stanovenej špeciálnym
stavebným úradom, pričom podmienky, resp. požiadavky týchto stanovísk boli premietnuté
do podmienok vydaného povolenia na Stavbu, ktoré sú stavebníci povinný rešpektovat'.

Odvolací orgán konštatuje, že ani konaním špeciálneho stavebného úradu, ani vydaním
napadnutého rozhodnutia, nedošlo k porušeniu zákona, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté
rozhodnutie zmenit', resp. zmšit' a vrátit' na nové prejednanie a rozhodnutie, odvolací orgán
považuje napadnuté rozhodnutie za súladné so zákonom v zmysle požiadaviek stanovených v
§ 66 zákona č. 50/1976 zb., v platnom znení, a náležitostí rozhodnutia vydaného v správnom
konaní vzmysle v § 47 Správneho poriadku, dóvody odvolania účastníkov konania
vyhodnotil ako právne irelevantné, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa podl'a § 59 ods.4 Správneho
poriadku nemožno d'alej odvolat'. Toto rozhodnutie je preskúmaterné súdom.

?
122

JUDr. Janina Bíróová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a bude vyvesené v súlade s ustanovením
§ 26 ods. 2 Správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava.
Za deň domčenia tohto rozhodnutia verejnou vyhláškou sa považuje 15 deň vyvesenia na
úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Do lehoty sa
nezapočítava deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku vyveseniu
rozhodnutia na úradnej tabuli. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, alebo deň pracovného
pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
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II. Na vedomie :

1. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy a životného pro:
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

,A
KR PZ v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava l
Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava 2
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava l
Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44To, 825 11
Bratislava 26

10. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1
11. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 0l Bratislava 5
12. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any
13. OTNS, a.s., Vajnorská 13 7, 831 04 Bratislava 3
14. Benestra, s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 0l Bratislava 5
15. Tůrk Telekom Internacional SK, s.r.o., ul. V záhradách 8/A, 81102 Bratislaval

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

III. Na vedomie :

1. stavebník: Peter Vavro, Malá 4329/13, 811 02 Bratislava 1, ktorého zastupujú: Ing. Pavol
Bobula - IPB, Orenburská 12700/17A, 821 06 Bratislava 214 aTatiana Ivicová,
Orenburská 12700/1 7A, 821 06 Bratislava 214
stavebník: MUDr. Viera Vavrová, Malá 4329/13, 811 02 Bratislava 1, ktorú zastupujú:

'Ing. Pavol Bobula - IPB, Orenburská i2700/17A, 821 06 Bratislava 214 aTatiana
Ivicová, Orenburská 12700/1 7A, 821 06 Bratislava 214
Ing. Miroslav Novosedlík, Hlboká 1080/71, 949 0l Nitra
Ing. Ingrid Novosedlíková, Hlboká 1080/71, 949 0l Nitra

2.

3.
4.

III. Správnemu orgánu:
1. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, špeciálny stavebný úrad, Námestie sv. Františka

8, 842 62 Bratislava, (+ spis po právoplatnosti rozhodnutia OU Bratislava)

Co: - sp
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Toto rozhodnutie bude zároveň zverejnené Mestskou čast'ou Bratislava - Karlova Ves,
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava a na internetovej stránke Okresného úradu
Bratislava.

Rozhodnutie sa doručuje:
so žiadost'ou o vyvesenie a vrátenie po uplynutí lehoty:
1. OkresnýúradBratislava,Tomášikova46,83205Bratislava3
2. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Rozhodnutie sa doručí:

I. Úěastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli:
1. stavebník: Peter Vavro, Malá 4329/13, 811 02 Bratislava 1, ktorého zastupujú: Ing. Pavol

Bobula - IPB, Orenburská 12700/17A, 821 06 Bratislava 214 aTatiana Ivicová,
Orenburská 12700/17A, 821 06 Bratislava 214

2. stavebník: MUDr. Viera Vavrová, Malá 4329/13, 811 02 Bratislava 1, ktorú zastupujú:
Ing. Pavol Bobula - IPB, Orenburská 12700/17A, 821 06 Bratislava 214 aTatiana
Ivicová, Orenburská 12700/1 7A, 821 06 Bratislava 214

3. JUDr. Fedor Jánošík, CSc., Kríková 8696/6, 821 07 Bratislava 2
4. Ing. Miroslav Novosedlík, Hlboká 1080/71, 949 0l Nitra
5. Ing. Ingrid Novosedlíková, Hlboká 1080/71, 949 0l Nitra
6. Ingrid Durdíková, Gajova 5, 81109 Bratislava 1
7. JUDr. Miloslav Kanovský, Líščie údolie 1 10/77, 841 0l Bratislava 4
8. Jozef Okša, Líščie údolie 154/80, 841 0l Bratislava 4
9. Margita Okšová, Líščie údolie 154/80, 841 0l Bratislava 4
10. Marta Mičovič, Rovníková 12, 821 02 Bratislava 2
11. Karol Gall, Radlinského 39, 81107 Bratislava l
12. Pavel Pohančenik, L.Dérera 17, 831 0l Bratislava l
13. Ján Bunčák, Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava 4
14. Peter Můllner, Komárnická 44, 821 02 Bratislava 2
15. Mgr. Viliam Pohančeník, Stará Klenová 38C, 831 0l Bratislava 3
16. Róbert Můllner, Hviezdoslavova 9, 905 0l Senica
17. Tatiana Jurišová, Majakovského 33, 902 0l Pezinok
18. Henrich Gall, Krásnohorská 6, 851 07 Bratislava 5
19. Kristína Kernová, Fikusová 16, 851 10 Bratislava 5
20. Karol Pohančeník, Olivová 8, 83101 Bratislava 3 7
21. Rudolf Pohančeník, Tranovského 13, 841 02 Bratislava 42
22. JUDr. Anna Durdíková, Senecká 15, 931 03 Šamorín
23. Dušan Behil, Líščie údolie 156/84, 841 04 Bratislava 4
24.Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nárn. č. 1, 814 99

Bratislava

25. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 81715 Bratislava 1
26.Ing. Peter Diko, ADM design, spol. s r.o., Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava 2 -

proj ektant

5


