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MESTSKÁ CASŤ BRATISLÁVÁ - KÁRLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Vaše číslo Naše číslo
KV/SU/151/2017/15600/ZK

Vybavuje/ linka/ E-mail
Ing.Klaučová/70711317

'?Bratislava
06.09.2017

Podl'a rozdel'ovníka

Vec: Rozhodnutie ě. KV/SU/151/2017/11554/ZK zo dňa 13.06.2017 o umiestnení stavby telekomunikačnej
siete ,,Optické prepojenie BA Staré Grunty 0300BR Internáty Mladost' 1170BR Cubicon
0614BR" - výzva na vyjadrenie sa k odvolaniu

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný úrad) podl'a
ustanovenia § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (d'alej stavebný zákon) v spojení s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov ao zmene adoplnení zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia
§ 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, postupujúc podra ustanovenia § 56 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní, v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok), u p o v e d o m u j e účastníkov konania o podanom
odvolaní voči rozhodnutiu č. KV/SU/151/201 7/l l 554/ZK zo dňa 13.06.2017, ktorým stavebný úrad umiestnil stavbu
telekomunikačnej siete ,,Optické prepojenie BA Staré Grunty 0300BR Internáty Mladost' 1l70BR Cubicon
0674BR" pre navrhovatera Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO : 35 697 270, v zastúpení :
spoločnost'ou Ericsson Slovakia, spol. s r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, ktorá splnomocnila SUPTel, s.r.o., PriSpOl(
Šajb.ách 3, 831 06 Bratislava v mene ktorej koná Marián Brezina - SAVE, Jankolova 4, 8510 Bratislava.

Uvedeným rozhodnutím bola umiestnená líniová stavba - optické prepojenie, cca 890 m, čím bude zabezpečený
prístup k vysokorýchlostnému pripojeniu s prenosovou rýchlost'ou 30 Mbit/s pre všetkých občanov, verejnú správu,
podnikatel'ský sektor i tretf sektor, ktorá je súčast'ou verejnej elektronickej siete (VEKS) a to optického prepojenia
medzi jestvujúcimi optickými káblami a technológiou Orange Slovensko a tým pripojenie do siete Orange Slovensko.

Proti predmetnému rozhodnutiu č. rozhodnutiu č. KV/SU/ 151/201 7/1 l 554/'LK zo dňa 13.06.2017 o umiestnení
stavby telekomunikačnej siete ,,Optické prepojenie BA Staré Grunty 0300BR Internáty Mladost' 1l70BR
Cubicon 0674BR" pre navrhovatel'a Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava podal v zákonom
stanovenej lehote odvolanie účastník konania :

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, podaním prijatým do podaterne
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 17.07.20l7.

*

* Taktiež bolo mestskej časti doručené odvolanie Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolské Mesto
E.Štúra - Mlyny, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, podaním prijatým do podaterne Miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 31.07.20l7. Stavebnému úradu však nebolo predložené žiadne
poverenŤe resp. oprávnenie na zastupovanie s tým, že Vysokoškolské Mesto L.Štúra - Mlyny, Staré Grunty
36, 841 04 Bratislava móže konat; v mene Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom Šafárikovo
námestie 6, 811 49 Bratislava. Odvolanie voči horeuvedenému rozhodnutiu nemóže byt' prípustné ak
Vysokoškolské Mesto L'.Štúra - Mlyny nepredloží takéto poverenie, resp. splnomocnenie.

Zároveň bol dňa 14.08.20l7 doručený Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves od Advokátskej kancelárie
Mandzák a spol. s r. o., Zámocká 5, 811 0l Bratislava, ktorá zastupuje Univerzitu Komenského v Bratislave so sídlom
Šafárikovo námestie 6, 811 49 Bratislava, návrh na prerušenie konania č. KV/SU/151/2017/1 1554/ZK z dóvodu
podanej žaloby na Okresnom súde Bratislava IV, o určenie, že pozemky vo vlastníctve žalobcu nie sú zat'ažené
vecným bremenom v prospech žalobcu a iné.
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Upozornenie: po uplynutí vyššie uvedenej lehoty bude predmetné rozhodnutie č. KV/SU/151/201 7/l 1 554/ZK zo dňa
13.06.20l7, spolu so súvisiacim spisovým materiálom, odstúpené v súlade s ustanovenfm § 56 správneho poriadku,
na odvolací orgán, ktorým je Okresný úrad v Bratislave, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava, podra ustanovenia § 118 stavebného zákona a ustanovenia § 58 správneho poriadku.

Prílohy:
1. Odvolanie Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava zo dňa 17.07.20l7
2. Odvolanie Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolské Mesto L,.Štúra - Mlyny, Staré Grunty 36,

841 04 Bratislava zo dňa 31 .07.20l7

Doruěí sa účastníkom konania:

- verejnou vyhláškou :
1. HlavnémestoSRBratislava,Primaciálnenám.č.l,P.O.Boxl92,81499Bratislava
2. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
3. Ericsson Slovakia s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
4. SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 83106 Bratislava
5. MariánBrezina-SAVE,korešp.adresa:MariánBrezina,Slnečná481,90041Rovinka
6. Ing.JaroslavBakyta,Cabanova32,84102Bratislava-projektant
7. SG Shopping s.r.o., Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
8. Univerzita Komenského, Šafárikovo nárn. 6, 811 02 Bratislava
9. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 811 07 Bratislava
10. MinisterstvohospodárstvaSR,Mierovál9,82715Bratislava
11 . vlastníci pozemkov a stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v trase umiestňovanej stavby, ktorých vlastnícke

alebo iné práva ínóžu byt' rozhodnutím priamo dotknuté (ulica Staré Grunty, lokalita Slávičie údolie v k.ú. Karlova
Ves)

Na vedomie (nemá účinky doručenia) :
1. HlavnémestoSRBratislava,Primaciálnenám.č.l,P.O.Boxl92,81499Bratislava
2. MariánBrezina-SAVE,korešp.adresa:MariánBrezina,Slnečná481,90041Rovinka
3. UniverzitaKomenského,Šafárikovonám.6,81l02Bratislava
4. UniverzitaKomenskéhovBratislave,VysokoškolskéMestoL.Štúra-Mlyny,StaréGrunty36,84104Bratislava

Na vedomie MČ :
1. starostka MČ BA Karlova Ves
2. spis 2x
3.a/a
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dnf na úradnej tabuli mestskej časti/mesta
posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia. Súčasne sa zverejrrí na internetovej stránke úradu.

Dátum vyvesenia:[J'. 7. Zúj 7-
Pečiatka a podpis:

Dátumdoručenia: 3-Ť0. ZaO;' ?
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Mestská Kťwa *s
územného konania

a stavebného poría?
Nám. sv. FranUška 8
842 62 Bratislava 4

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, 02/707 11 317, zuzana.klaucova@.karlovaves.sk
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Mestská ěast' Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Evid. čÍslo
?čis?iospisu

73-t??
Z?

Váš list Naše číslo

MAGS OMV 43197/2017/309035

,3} wG 4-GP

Vybavuje/linka
Mgr. Palušová/59 356 258

Bratislava

12.7.20l7

Vec

Odvolanie voči rozhodnutiu č. KV/SU/151/2017/11554/ZK

Dňa 29.6.2017 bolo hlavnému mestu SR Bratislave (d'alej len ,,hlavné mesto?) doručené
územné rozhodnutie - o umiestnení stavby Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves (d'alej len
,,stavebný úrad") č. KV/SU/151/2017/11554/ZK zo dňa 13.6.20l7 (d'alej len ,,rozhodnutie").
Predmetom konania je podra rozhodnutia umiestnenie stavby ,,Optické prepojenie BA Staré
Grunty 0300BR Internáty Mladost' 1l70BR Cubicon O674BIR" Bratislava bez bližšej
špecifikácie pozemkov, na ktorých sa má stavba realizovat'. Navrhovaterom je Orange Slovensko,
a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 vzastúpení Ericsson Slovakia, s.r.o.,
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO: 31 344 046, v zastúpení SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831
06 Bratislava, IČO: 35 824 425, v zastúpení Marián Brezina - SAVE, Jankolova 4, 851 04
Bratislava, IČO: 17 411742.

V predmetnom oznámení je uvedená navrhovaná trasa optického prepojenia, avšak ide len
o popis trasy prostredníctvom uvedenia názvov ulíc, cez ktoré má byt' optická siet' vedená. Takýto
popis nie je dostačujúci pre majetkovoprávne preverenie dotknutých pozemkov hlavným mestom.
Z uvedeného popisu nie je zrejmé, ktoré konkrétne pozemky hlavného mesta majú byt' zat'ažené
vecným bremenom v zmyslezákona č. 351/2011 Z.z. oelektronických komunikáciách.
Vzhl'adom na vyššie uvedené žiadame, aby navrhovatel' presne špecifikoval pozemky,
cez ktoré má viest' daná optická siet' a to určením , ěi ide o pozemky registra ,,c? KN alebo
,,E? KN, pričom ie nevyhnutné uviest' ai píircelné ěíslo a katastrálne územie, v ktorom sa ten
ktorý pozemok nachádza. Bez danej špeci0kácie hlavné mesto nevie určit', aký bude rozsah
zat'aženia pozemkov vo vlastníctve ŤÍlavného mesta, ani to, či vóbec ide o pozemky v ieho
vlastníctve.

Poukazujeme tiež na skutočnost', že nakorko v oznámení nie sú identifikované jednotlivé
zat'ažené pozernky v k. ú. Karlova Ves vo vlastníctve hlavného mesta nie je možné určit', či na ne
bolo zriadené vecné bremeno na základe návrhu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (d'alej len
,,spoločnost?') na záznarn práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, ktoré odvodzuje od zákona
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý v § 66 ods. 1 a 2 zákona ustanovuje že:

,, (l) Podnžk mu5že v newhnutnom rozsahu a ak 7e to vo vereinom záuime
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a) zriad'ovat' a prevádzkovat' verejné siete a stavat' ich vedenia na cudzej nehnuternosti,
b) vstttpovat' v sttvislosti so zriad'ovaním, prevádzkovaním, opravami a ttdržbou vedení na cudziu
nehnuternost:
c) vykonávat' nevyhnutné'ítpravy pMy a jej porastu, najmá odstranovat' a okliesnovat' stromy a iné
porasty ohrozrtjúce bezpečíqost' a sporahlivost' vedenia, ak to po predchádzafi:tcej výzve neurobil
vlastník alebo užívater pozemku.

(2) Povinností zodpovedajúce oprávneniam podra odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami
viaznucimi na dotknutých nehnuternostiach. Návrh na vykonariie záznamu do katastra
nehnuterností podá podnžk."

Na základe vyššie uvedených zákonných ustanovení vznikajú v niektorých odóvodnených
prípadoch zákonné vecné bremená. Tieto však vznikajú len a výlučne vtedy, ak sú kumulatívne
splnené obidve zákonné podmienky, a to ako nevyhnutný rozsah, tak aj vereiný záujem. Máme
za to, že v danom prípade nebol dostatočne preukázaný verejný záujem, tzn. de iure, že v tomto
prípade nedošlo k vzniku zákonného vecného bremena. Okrem toho nedošlo zo strany spoločnosti
ani len k pokusu o dohodu s hlavným mestom, dokonca nebol úmysel spoločnosti zriadit' vecné
bremeno hlavnému mestu ani len oznámený. Hlavné mesto, je vlastníkom vel'kého množstva
pozemkov evidovaných v katastri nehnutel'nosti aje fyzicky nemožné, aby denne kontroloval
všetky svoje listy vlastníctva, či nedošlo k nejakej neželanej zmene. Konanie spoločnosti možno
charakterizovat' ako konanie proti dobrým mravom akonaním, ktoré ide nad rámec zákona,
pričom príslušný úrad nedóvodnú požiadavku v plnom rozsahu akceptoval, hoci v rárnci návrhu
na záznarn absentuje čo i len pokus preukázat' splnenie zákonných podmienok.

Vyššie citované zákonné ustanovenia nadvčujú priarno na čl. 20 ods. 4 a 5 Ústavy SR,
ktorý ?istanovuje, že:

,, (4) Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej
miere a vo verejnom závtjme, a to na základe zákona a za primeram2 náhradu.

(5) Iné zásahy do vlastníckeho práva možno dovolit' iba vtedy, ak ide o majetok
nadobudnutý nezákonným spósobom alebo z nelegálnych príjmov a ide o opatrenie nevyhnutné
v demokratžckej spoločnosti pre bezpečnost' .':tátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti ařebo
práv a slobM iných. Podmienk2ý ustanoví zákon."

Niet pochýb, že v prípade majetku hlavného mesta nejde o majetok nadobudnutý
nezákonným spósobom alebo z nelegálnych príjmov, ani vo vzt'ahu k telekomunikačným
operátorom nejde o činnosti nevyhnutné pre bezpečnost' štátu, ochranu verejného poriadku,
mravnosti alebo práv a slobód iných, a preto je nevyhnutné postupovat' v zmysle prvého odseku
vyššie uvedenej citácie Ustavy SR.

Verejný záujem je pojem, ktorý nemá exaktnú legálnu definiciu aztohto d«'vodu je
potrebné ho posudzovat' individuálne, s prihliadnutím na konkrétne okolnosti. S odvolaním sa
nadikciu citovaných ustanovení hlavné mesto zastáva názor, že nemožno tvrdit', že všetky
inžinierske siete sú v zmysle zákona č. 351/201 1 Z. z. o elektronických komunikáciách budované
vo vereinom záuime ateda, že vkaždom prípade priamo zo zákona vzniká vprospech
prevádzkovatera zákonné vecné bremeno kďotknutému pozemku, ale naopak, naplnenie
požiadavky verejného záujmu a primeranosti je potrebné dósledne skúmat' v každom jednotlivom
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prípade osobitne. Ked'že vecné bremená sa v tomto prípade zriad'ujú z dóvodu, aby existoval
právny vzt'ah k pozemku pre účely získania územného rozhodnutia, je vhodné použit' analógiu
používanú v prostredí stavebného zákona, kde v zmysle ustanovenia § 38 zákona č. 50/1976 Zb.
oťizemnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej len ,,stavebný zákon?), ak nemá navrhovatel'
vlastnícke alebo iné právo kpozemku, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie
o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydat' len vtedy, ak možno na navrhovaný
účel pozemok vyvlastnit'.

Spoločnost' Orange Slovensko, a. s. je obchodnou spoločnost'ou, a ako taká bola založená
zaúčelom tvorby zisku. Jej činnost', však nie ie možné automaticky stotožnit' s konaním
vo vereinom záuime, ktoré by iu oprávňovalo obmedzovat' vlastnícke práva iných subjektov.
Na území Bratislavy pósobí viacero prevádzkovatel'ov, na základe čoho vzniklo silné konkurenčné
prostredie a aj to je jeden z d«"vodov, prečo nie je umiestňovanie inžinierskych sietí ,,automaticky?

záujmom. Nie je teda obhájitel'né tvrdenie, že každý z nich saturuje verejnú potrebuverivereJnym zau1mom. INle Je teaa oDnaJitei'ne tWaenle, ze xazay Z nlCn SamruJe vere3íiu puucuu
a splňa požiadavku verejného záujmu. Ak by zákonodarca mal úmysel konštituovat' právny stav,
že každé umiestnenie každej verejnej telekomunikačnej siete je vo verejnom záujme, bolo by to
expressis verbis inkorporované priamo v zákone. Ak by tomu tak bolo, stavebné úrady by túto
skutočnost' akceptovali aj bez zápisu vecného bremena do katastra nehnutel'ností, ato
v nadváznosti na ustanovenie § 38 v spojení s § 139 ods. l písm. c) stavebného zákona. Tým, že
úrad dostatočne neskúma splnenie podmienok, nem«"že podra nášho názoru automaticky pristúpit'
k zápisu vecných bremien. Ak navyše ani neexistuje verejná listina, ktorá by vznik zákonného
vecného práva deklarovala, pričom návrh na záznam/zápis za takúto verejnú listinu považovat'
nemoŽno.

Pri nevyhnutnom rozsahu by malo íst' nielen o to, že faktický zásah do dotknutého
pozemku sa má minimalizovat' na najnižšiu n'iožnú miem, ale aj o minimalizáciu právneho zásahu
do pozernku, ked' existencia vecného bremena jednoznačne predstavuje t'archu na pozernku, ktorá
znižuje jeho hodnotu. Umiestnením inžinierskej siete totiž zo zákona zároveň vzniká ochranné
pásmo- vedenia v mÍrke 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách, ktoré prebieha po celej dÍžke
trasy inžinierskej siete a predstavuje výrazné obmedzenie vlastníka v užívaní jeho nehnutel'nosti,
najmá ak ide o pozemok, na ktorom nie je umiestnené teleso komunikácie ajeho súčasti. Ako
vlastník nemáme možnost' ovplyvnit' trasu optickej siete adokonca ani nikto nezist"uje, či
na týchto pozernkoch neviaznu nejaké záviky, ktoré by mohli a mali umiesínenie siete ovplyvnit'.
Od zápisu vecného bremena na list vlastníctva vlastníkovi prakticky úplne odňaté právo s celou
nehnutel'nost'ou vol'ne nakladat' i ked' reálna optická siet' sa realizuje iba v časti zat'aženého
pozemku.

Uloženie optických sietí na pozemky mesta je uskutočňované bez toho, aby boli
predkladané prísluThnému stavebnému úradu riadne vypracované geometrické plány, ktorými sa
'stanoví presný rozsah ukladanej optickej siete s jej ochranným pásmom. Geometrický plán slúži
najmá na to, aby ?ipozornil všetkých ostatných užívaterov pozemkov mesta, že predmetná čast'
pozemku je zat'ažená vecným bremenom aje potrebné toto vecné bremeno vo vyznačenom
';ozsahu strpiet' a zachovat'. Bez predloženia geometrického plánu prichádza do zásahu majetku
mesta v neurčitom rozsahu a takého konanie hlavné mesto ako subjekt verejnej správy nem8že
tolerovat', pričom máme za to, že ide o konanie idúce nad rámec zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách. Žiadame, aby nevyhnutným podkladom pre začaté konanie
bol ai Okresným úradom Bratislava katastrálny odbor overený geometrický plán, ktorý
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bude v súlade s údajmi katastra nehnutel'iiostí, a ktorým sa do maietku mesta zasiahne len
v nevyhnutnom rozsahu, tak ako to vyžaduie uvedený zákon.

V zmysle katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z. ust. § 35 ods. 1 a 2 v spojitosti s § 36
ods. 1 a2 by mali byt' pri zápise vecného bremena vzniknutého ex lege splnené súbežne
podmienky uvedené v daných ustanoveniach, pričom hlavné mesto zastáva názor, že až po tom,
ako je preukázané, že skutočne došlo k vzniku zákonného vecného bremena, je možné pristúpit'
k jeho zápisu na list vlastníctva formou záznamu. Hlavné mesto nedisponuje inforrnáciou, že by
spoločnost' verejnou listinou disponovala a preukazovala sa ňou. Pokial' spoločnost' predloží ako
jediný doklad cudzí list vlastníctva a žiada zat'ažit' pozemky na ňom zapísané a nepreukáže žiadny
vzt'ah, pričom katastrálny úrad nevykoná žiadne kroky kovereniu tvrdenia, konštatovaného
v návrhu na záznam, ide len o orgánom štátnej správy akceptovanú rubov6ru spoločnosti, voči
ktorej vlastník nehnutel'nosti nemá žiadnu legitímnu možnost' sa bránit'.

Vzhl'adom na vyššie uvedené hlavné mesto sa oprávnene domnieva, že postupom
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves ako stavebného úradu dochádza kporušovaniu
viacerých vyššie citovaných zákonov, čo má za následok zásah do vlastníckych práv hlavného
mesta. Vecné bremená vznikajú v tomto prípade ex lege, pričom kich zápisu do údajov
katastra nehnutel'ností dochádza len na základe návrhu na záznam práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu, pričom na základe tohto záznamu ,ie možné podat' návrh nazačatie
územného konania o umiestnení stavby, ktoré predchádza vydaniu územného rozhodnutia.
Hlavného mesto zastáva názor, že územné rozhodnutie ,ie nedostatočne odóvodnené
azo strany žiadatel'a neboli doložené všetky zákonom požadované doklady, čím nie sú
splnené podmienky na vydanie rozhodnutia.

Z vyššie uvedených dóvodov hlavné mesto SR Bratislava v zmysle § 59 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov žiada odvolací orgán, aby územné
rozhodnutie č. KV/SU/151/2017/1 1554/ZK zo dňa 13.6.20l7 zrušil a vec vrátil prvostupňovému
správnemu orgánu, ktorý ho vydal na nové prejednanie a rozhodnutie z d6vodu, že považujeme
vyššie uvedené územné rozhodnutie za nedostatočne preskúmané a vydané predčasne.

S pozdravom
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Mestská čast' Bratislava Karlova Ves

oddelenie územného konania a

stavebného poriadku

Nám. sv, Františka 8

842 62 Bratislava 4
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DVOJMO

k č.: KV/SU/1 51/201 7/11 554/ZK

VEC:

Odvolanie voči rozhodnutiu č. KV/SU/1 51/201 7/'I "l 554/ZK zo dňa 1 3.06.20'l7

Na základe rozhodnutia vydaného Mestskou čast'ou Bratislava Karlova Ves ako

príslušným stavebným úradom (d'alej aj ako "stavebný úraď) spis. zn.
KV/SU/151/20'l7/11554/ZK zo dňa 13.06.2017 (d'alej aj ako "napadnuté rozhodnutie"),
Univerzita Komenského v Bratislave, IČO: 00 397 865, so sídlom Šafárikovo námestie 6,

811 02 Bratislava, Slovenská republika, v mene ktorej koná Mgr. MSc. Róbeít Gula, MBA,

riaditel' Vysokoškolského mesta L?udovíta Štúra - Mlyny ako účastník konania v predmetnom
konaní (d'alej aj ako "Účastník konania") podáva proti napadnutému rozhodnutiu nasledovné

odvolanie

1.

Účastník konania si v zákonnej lehote uplatnil námietky proti žiadosti Orange Slovakia,
a.s. (d'alej ako "Navrhovatel" alebo "prevádzkovater') o vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení líniovej stavby verejnej telekomunikačnej siete.



Účastník konania uviedol, že je výlučným vlastmkom pozemkov s parcelnými číslami
2937/6, 2937/2, 2940/47, 2940/37, 2940/31, 2940/1, 2940/30, evidovaných na katastrálnej

mape registra "C", okres Bratislava, obec Bratislava - mestská čast' Karlova Ves, katastrálne

územie Karlova Ves, zapísaných na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom

Bratislava, Katastrálnym odborom, cez ktoré mala v zmysle žiadosti Navrhovatel'a viest' trasa

stavby o dižke cca 890m. Účastník konania neskčir zaujal stanovisko, že je vlastníkom aj
d'alších dotknutých parciel s parcelnými číslami 2985/'I a 2937/4 evidovaných na katastrálnej

mape registra "C", okres Bratislava, obec Bratislava - mestská čast' Karlova Ves, katastrálne

územie Karlova Ves, zapísaných na liste vlastníctva č. 5284 vedenom Okresným úradom

Bratislava, Katastrálnym odborom (spolu d'alej aj ako "Pozemky"). Účastník konania y?
svoj nesúhlas s vydaním napadnutého rozhodnutia.

Trváme na tom, že vlastnícke právo Účastníka konania je vydaním rozhodnutia
stavebného úradu o umiestnení stavby priamo negatívne dotknuté.

Už z uplatnenej námietky Účastníka konania a z vymedzenia samotnej trasy a dižky
líniovej stavby vyplýva, že nakol'ko ide o inžiniersku stavbu v zmysle § 43a ods. 3 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný poriadok) v znení
neskorších predpisov, takáto pomerne rozsiahla stavba výrazným spósobom zasiahne do
vlastníckych práv a právom chránených záujmov Účastníka konania, či už samotným jej
zhotovením, prevádzkovaním alebo následne potrebnou údržbou stavby.

Z uvedeného je nepochybné, že takýmto konaním dójde k neúmernému zásahu do

vlastníckeho práva Účastníka konania.

Účastník konania žiadal i o zvolanie ústneho pojednávania vo veci, eventuálne o

miestne šetrenie a rovnako i o odloženie vydania rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby a

o povolení stavby po dobu, kým nepríde k vyporiadaniu všetkých majetkových vzt'ahov a
dóhod zo strany vlastníkov i Navrhovatel'a.

Stavebný úrad sa v napadnutom rozhodnutí vyjadril k námietkam Účastníka konania
s tým, že námietkam nevyhovel. Stavebný úrad uviedol, že Účastník konania neodóvodnil, v
čom a ako dochádza k neprimeranému zaťaženiu pozemku a akým sp«5sobom optické siete

prevádzku a využitie pozemku ovplyvňujú. Námietka týkajúca sa primeranej kompenzácie je

mimo pósobnosti stavebného úradu.



K námietke týkajúcej sa ústneho pojednávania, stavebný úrad v napadnutom
rozhodnutí dóvodil, že od ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania upustil na základe
podkladov podania, ktoré považoval za dostatočné na posúdenie predmetného návrhu.

Záverom stavebný úrad uviedol, že k uplatnenej námietke týkajúcej sa odloženia
vydania napadnutého rozhodnutia nevyhovel z dóvodu, že Navrhovater informoval, že sa
usiluje vyhoviet' požiadavkám Účastmka konania a doplnením podania dňa 11 .05.20"l7 a
29.05.2017 preukázal, že upravil trasu vedenia optických káblov v zmysle výzvy Účastníka
konania pod č. 596/2017 zo dňa 1 8.05.2017 a zároveň predložil okrem iných aj list vlastníctva
č. 727 a č. 5284, ktorým preukázal zriadenie vecného bremena k predmetným parcelám vo
vlastníctve Účastníka konania.

ii.

'Il Podra čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky"KaMý má právo vlastnit'maietok.
Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok
nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje."

V zmysle čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky"Vyvlastnenie alebo nútené
obmedzenie vlastníckeho práva ie možné iba v nevyhnutnei miere a vo vereinom

záuime, a to na základe zákona a za primeranú náhradu."

V tejto súvislosti odkazujeme na rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 12.05.201 'I ,
sp. zn. 8Sžo/1 54/201 0:

"Právne normy nepósobia vo vákuu, ale v reálnej spoločnosti, kde práva jednotlivca
móžu byť obmedzené právami iného subjektu. Preto pri ich vzájomnom prelínaní je potrebné
postupovat' dósledne pri vyhodnocovaní zásahov do práv róznych subjektov a riadit' sa
zásadou proporcionality. Ochrana vlastníckeho práva ie zaručená tak Ústavou Slovenskei
republiky čl. 20, ako ai čl. I Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ochrane
l'udských práv a základných slobód. Z oboch dokumentov vyplýva, že obmedzenie
vlastníckeho práva ie možné len v nevyhnutnei miere a na základe zákona, pričom výkon
vlastníckeho práva nesmie poškodzovat' l'udské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a
životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom."



2/ Podl'a § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/201 1 Z.z. o elektronických komunikáciách v
znení neskorších predpisov (d'alej ako "zákon o elektronických komunikáciách"): "?

m6že v nevyhnutnom rozsahu a ak ie to vo vereinom záuime
a) zriad'ovat' a prevádzkovat' verejné siete a stavat' ich vedenia na cudzej nehnuternosti."

V súlade s § 66 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách "Povinnosti

zodpovedajúce oprávneniam podl'a ods. 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na
dotknutých nehnuternostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnutel'ností

podá podnik."

Vychádzajúc z rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu ČR zo dňa 10.05.2013, sp.
zn. 6 As 65/2012 možno konštatovat', že 'aveřeiný záiem musí být výslovně formulován ve

vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být přesvědčivě odlišen od záuimu
soukromého."

Obdobne judikoval i Najvyšší súd SR rozsudkom zo dňa 16.02.2011, sp. zn. 2 Sžo
99/2010, v zmysle ktorého platí: "verejný záujem je opakom tzv. súkromného záujmu, a z
povahy veci je možné vyvodit: 'ze ide o taký záujem, ktoré by bolo možné označit'za všeobecný
či verejnoprospešný, ktorého nositelia sú síce bližšie neurčení, ale aspoň rámcovo
determinovaterní, a to okruhom či spoločenstvom osób, ako tzv. verejnost'. Tieto záuimy
nesmú byt' v rozpore s platnými právnymi predpismi, pričom verejné záujmy súvisia s
režimom verejného práva, ako i s poslaním a úlohou verejnej moci."

Účastníkovi konania bolo v rozpore s vyššie uvedeným nútene obmedzené
vlastnícke právo, nakol'ko je v prospech Navrhovatel'a, bez súhlasu Účastníka konania a
predovšetkým bez akéhokorvek preukázania, ze zriadenie stavby na predmetných
parcelách je v nevyhnutnom rozsahu a vo vereinom záujme, zriadené vecné bremeno
spočívajúce v práve zriad'ovat' a prevádzkovat' verejné siete a stavat' na nich vedenia podl'a §
66 zákona o elektronických komunikáciách. Skutočnost', že cierom investície je vybudovanie
Iíniovej stavby k rozvoju a prístupu k vysokorýchlostnému pripojeniu pre všetkých občanov,
verejnú správu, podnikaterský sektor i treU sektor, ešte striktne nestanovuje, že ide o ?
záuiem, nakorko predmetná stavba je predovšetkým v záujme Navrhovatel'a. Preto máme za
to, že súkromný záujem v danom prípade prevyšuje záuiem celospoločenský, i s
prihliadnutím na nútené obmedzovanie vlastníckych práv dotknutých osób. Nakol'ko verejný
záujem v platnej legislatíve nie je definovaný ako ustálený pojem, možno vychádzat' z ustálenej
judikatúry a zo samotných ustanovení stavebného zákona, ktorý ho rámcovo definuje ako
ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov, ochranu životného prostredia,



ochranu zdravia rudí, bezpečnosti a pod. Z uvedeného je zrejmé, že predmetná stavba
nebude zhotovená ani za jedným z týchto účelov.

Jasné a zrozumitel'né vymedzenie a zdóvodnenie, že predmetná stavba je vo
verejnom záujme absentuie i v napadnutom rozhodnutí. Máme za to, že v napadnutom
rozhodnutí sa stavebný úrad nedostatočne vysporiadal s námietkami Účastníka konania,
ktoré sa týkajú predovšetkým usporiadania vlastníckych a majetkových vzt'ahov medzi
dotknutými osobami a vymedzenia novej trasy líniovej stavby, v dósledku čoho iba na základe
podkladov predložených jednostranne Navrhovaterom mal za preukázané všetky
skutočnosti potrebné k vydaniu napadnutého rozhodnutia.

Účastník konania namieta porušeníe zásady proporcionality v tom zmysle, že v

súlade s ustanovením § 66 ods. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách má byt' i
zriadenie vecného bremena iba v nevyhnutnom rozsahu. Z odóvodnenia napadnutého
rozhodnutia však nie je zrejmé, že práve stavebným úradom schválená trasa realizácie Hniovej
stavby je najúčelnejšou vo vzt'ahu k zachovaniu zásady primeranosti a zachovania zásahov
len v nevyhnutnom rozsahu, nakorko práve Účastník konania je obmedzený na svojich
vlastníckych právach k Pozemkom. Rozhodnutím stavebného úradu nemá byt' povolená
bezvýhradne trasa, ktorú navrhol Navrhovatel', hoci existujú iné riešenia, ktoré zat'ažujú
nehnutel'nosti Účastníka konania v menšom rozsahu. Navrhovatel' je povinný stavbu realizovat'

za kumulatívneho splnenia všetkých zákonných podmienok (obmedzenia vo verejnom záujme
i v nevyhnutnom rozsahu), hoci by takáto realizácia stavby bola z jeho pohl'adu nákladnejšia,
no Účastníka konania by obmedzovala vo výkone jeho práv zjavne v menšom rozsahu.

V samotných podmienkach pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v bode 15
uvádza, že "stavebník ie povinný zabezpečit', aby počas realizácie stavby nedošlo k
zasahovaniu do vlastníckych alebo iných práv dotknutých právnických, alebo fyzických
os6b. V prípade potreby stavebníka vstupovat'na cudzie pozemky ie stavebník povinný
zabezpečit' písomnú dohodu s ieho vlastníkmi." Účastník konania upozorňuje, že
Navrhovatel' žiadnym spósobom neupovedomil Účastníka konania a bez jeho vedomia a
s.? dal na jemu patriace pozemky zriadit' vecné bremeno neadekvátne bez preukázania
zákonných predpokladov, čím došlo k neoprávnenému nútenému obmedzeniu
vlastmckeho práva Účastníka konania. V tejto súvislosti vzniká dóvodná obava či
navrhovatel' bude i počas realizácie stavby dodržiavat' vyššie uvedené podmienky. Účastník
konania nad'alej trvá na tom, že zhotovením predmetnej líniovej stavby by došlo k značnému
znehodnoteniu kvality Pozemkov a následnému zníženíu ich trhovei ceny. Tieto
skutočnosti nasvedčujú tomu, že stavba, ktorá podl'a názoru Účastníka konania nie je



realizovaná vo verejnom záujme, príkro zasahuje do jeho vlastníckych práv. Takéto
konanie zo strany Navrhovatel'a sa javí ako zjavne neprimerané a v rozpore s platnými
právnymí predpismi a v rozpore so zásadou proporcionality, nakol'ko v danom prípade
neexistuje právny dóvod na obmedzenie ústavou garantovaného vlastníckeho práva
Účastníka konania.

3/ Účastník konania namieta porušenie článku 41 ods. 1 a ods. 2 písm a), b) Charty
základných práv EÚ - t.j. porušenie práva na dobrú správu vecí verejných (v zmysle
Charty základných práv EÚ), ktorého imanentnou súčast'ou je právo na "vypočutie",
právo"na prístup k spisom" a právo na"riadne odóvodnenie rozhodnutia".

V zmysle článku 41 ods. I Charty základných práv EÚ platí

"Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho
záležitosti nestranne, spravodlivo a v prímeranej lehote."

V zmysle článku 41 ods. 2 Charty základných práv EÚ platí:

" Toto právo zahřňa najmá.'

a) právo každého na vypočutie pred priiatím akéhokol'vek individuálneho
opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkat',

b) právo každého na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu
rešpektovania oprávnených záuimov d6vernosti a shížobného a obchodného
taiomstva,

c) povinnost' administratívy od6vodnit' sy.gjý. rozhodnutia."

Aj ked' sa (na úrovni Súdneho dvoru EÚ) viedla diskusia, či právo na dobrú správu vecí
verejných je uplatnitel'né na vnútroštátne orgány, tak judikatúra sa prikláňa k názoru, že
uvedené právo je potrebné dósledne aplikovat' aj vnútroštátnymi orgánmi (a to, ak
vnÚtroŠtátne orgány vykonávajÚ právo Únie).

Poukazujeme najmá na bod 32. a 36. návrhov generálneho advokáta Paola
Mengozziho vo veci C 161/15 Abdelhafid Bensada Benallal proti Etat belge prednesené dňa
'i 3.01 .2016:



"32. Ako som pripomenul v mojich návrhoch prednesených vo veci CO Sociedad de
Gesti«»n y Participación a i. (C-1 8/14, EU:C:2015:95, poznámka pod čiarou 48), článok 51 ods.
1 Charty ukladá členským štátom povinnost: aby uplatňovali ustanovenia Charty, ,,ak
vykonávajú právo Únie". Za takých okolností členské štáty teda musia dodržiavať ustanovenia
Charty vrátane práva účastníka správneho konania byt' vypočutý podl'a jej článku 41 ods.
2 písrn. a). Doslovný výklad článku 41 Charty, ktorý spočíva vo vylúčení jeho uplatnitel'nosti
na členské štáty, by totiž viedol k tomu, že by sa uznalo, že právo byt' vypočutý stanovené v
uvedenom článku 41 predstavuje výnimku z článku 51 Charty, ktorý stanovuje, že na členské
štáty sa vzt'ahujú všetky ,,ustanovenia Charty': pokiar vykonávajú právo Únie. Ako uviedol
generálny advokát Wathelet vo svojích návrhoch vo veci Mukarubega (C-166/13,
EU:C:2014:2031, bod 56), nebolo by ,,koherentné..., aby znenie článku 41 Charty mohlo
zaviest' výnimku z pravídla stanoveného jej článkom 51, ktorá by členským štátom umožnila
neupfatnit' článok Charty, a to aj vtedy, ak uplatňujú právo Únie."...

36. Súdny dvor opakovane rozhodol, že právo byt' vypočutý zaručuie každému
možnost' účinne a efektívne oznámit' svoi názor v priebehu správneho konania, a to

predtým1 ako bude priiaté akékol'vek rozhodnutie, ktoré rmže nepriaznivo ovplyvnit'
ieho záuimy."

Obdobne judikoval súdny dvor EÚ v tejto veci v rozsudku zo dňa 17.03.2016:

" V tejto súvislosti na to, aby sa vruítroštátnemu súdu umožnilo určit: či dóvod založený
na porušení práva byt' vypočutý v práve Úníe je rovnaký ako dóvod založený na porušení
takého práva v belgickom právnom poriadku, treba pripomenút: že ako Súdny dvor rozhodol
vo svojom rozsudku z 9. júna 2005, Španielsko/Komisia (C-287/02, EU.'C.'2005:368, bod 37 a
citovaná judikatúra), dodržiavanie práv na obhaiobu v každom konaní, ktoré bolo začaté
proti osobe a ktoré m«:že viest' k priiatiu aktu, ktorý iei sp6sobuie uimu, predstavuie
základnú zásadu práva Únie a z tohto dóvodu musí byt' zaistené ai v prípade
neexistencie akeikol'vek právnei úpravy týkaiúcei sa predmetného konania. Táto zásada
si vyžaduie, aby osoby,, ktorým sú určené rozhodnutia, ktoré v značnei miere ovplyvňuiú
ich záuimy,, mohli riadne predstavit' svoie stanovisko."

Relevantné názory vyjadril Súdny dvor EÚ i v rozsudku č. C - 419/'14 zo 17.12.2015
(WebMindLicenses Kft):

"Dodržiavanie práva na obhaiobu tak predstavuie všeobecnú zásadu práva Únie,
ktorá sa uplatní vtedy, ak má správny orgán v úmysle prijat' vočí osobe rozhodnutie, ktoré
nepriaznivo zasahuje do jej postavenia. /Va základe tejto zásady sa musí osobám, ktorých



záujmy toto rozhodnutie významnou mierou ovplyvňuje, umožnit, aby mohli účinne vyjadrit'

svoje stanovisko ku skutočnostiam, z ktorých správny orgán zamýšra vychádzat' pri svojom

rozhodnutí. Túto povinnost' maiú správne orgány členských štátov, ked' priiímaiú

rozhodnutia patriace do oblasti pósobnosti práva Únie, napriek tomu, že právna úprava
Únie túto formálnu požiadavku výslovne nestanovuie (rozsudok Sabou, C-276/12,
EU:C:2013:678, bod 38 a citovaná judikatúra)."

Z uvedených skutočností teda jednoznačne vyplýva, že stavebný úrad porušíl

ustanovenie čl. 41 ods. "1, ods. 2 Charty základných práv EÚ.

Porušenie týchto práv uplatňujeme vo veci z toho titulu, že stavebný í.:írad síce

dal procesný priestor Účastníkovi konania na uplatnenie námietok pred vydaním napadnutého
územného rozhodnutia, ale k Navrhovatel'om následne predloženej dokumentácii a

predovšetkým k zriadeniu vecného bremena sa Účastník konania nemal možnost' vyjadrit'.
Máme za to, že vydanie napadnutého rozhodnutia je v súlade s Chartou základných práv EÚ
individuálnym opatremm, ktoré sa Účastníka konania nepriaznivo dotýka a vo vzt'ahu
ktorému mu prináleží právo byt' vypočutý, a preto by mala byt' daná možnost' Účastníkovi
konania sa k danému opatreniu (rozhodnutiu) vyjadrit'.

Nemožno preto od Účastníka konania legitímne očakávat', že bude efektívne
vykonávat' svoje procesné práva, a to za situácie, ked' pred vydaním rozhodnutia nemal

možnost' vyjadrit' sa ku všetkým skutočnostiam, na základe ktorých stavebný úrad rozhodol a

v neposlednom rade i skutočnosti, že napadnuté rozhodnutie nie je dostatočne zdóvodnené,

ako sme už uviedli aj v bode 2 tohto odvolania. V rozhodnutí absentuje akékol'vek logické,

zrozumitel'né a zákonné zdóvodnenie tej skutočnosti, že by mala byt' predmetná líniová stavba

vo verejnom záujme a že v súlade s legislatívnymi požiadavkami a zásadou proporcionality
bolo obmedzené vlastnícke právo Účastníka konania. Z uvedeného dóvodu preto v tomto
odvolaní nemóžeme uplatňovat' všetky hmotnoprávne a procesnoprávne námietky, a preto si

vyhradzujeme právo dopíňať v priebehu konania d'alšie námietky.

4/ Na základe vyššie uvedených skutočností a tej skutočnosti, že Navrhovatel' v

danom prípade nepostupoval v súlade so zásadou proporcionality, nakol'ko jednostranne

nechal vložit' do príslušného katastra nehnutel'ností k Pozemkom Účastníka konania vecné
bremeno, konštatujeme, že Účastník konania si v d'alšom uplatní svoje práva a nároky
súdnou cestou, a to civilnou žalobou i správnou (tzv. zásahovou) žalobou, kde bude

žiadat' predovšetkým odklonenie, resp. odstránenie predmetnej stavby. Účastník konania ako
žalobca zároveň v súlade s platnými právnymi predpismi a ustálenou judikatúrou podá návrh

na prerušenie tohto konania až do doby, kým sa neustáli navrhované umiestnenie líniovej



stavby. Inými slovamí povedané, je najprv potrebné ustálit' to, či navrhované
umiestnenie optického kábla najmenej zasahuje do práv Účastníka (ako vlastníka), a to
najmš vykonarím testu proporcionality (t.i. porovnaním variant, ktoré uprednostnil
Účastník s variantou, ktoré navrhoval prevádzkovater optického káblu). Na tomto
mieste sa žiada uviest', ze takýto test proporcianality nevykonal ani správny orgán, a
ani prevádzkovatel' optického kábla. A ešte inými slovami povedané, aj keby správny
orgán vzhliadol dóvodnost' verejného záuimu nad záujmom súkromným, tak v takomto
prípade by pri teste proporcionality bolo potrebné zohradnit' také riešenie, ktoré
najmenej zasahuje do vlastníckych práva Účastníka, a níe prevádzkovatel'a, ked'že sa
zasahuje (autoritatívnym spósobom) do maietkových práv práve Účastníka, a nie
prevádzkovatera, pričom maietkové záujmy prevádzkovatera sú pritom právne
irelevantné a nie ie možné na nich prihliadnut'. Je len logické, ze sa tu predpokladá
konflikt medzi majetkovými záujmami prevádzkovatera (ktorý bude vždy tendovat' k
takej variante, ktorá je najmenei nákladná pre neho, nezohl'adňujúc pritom ústavný a
zákonný imperatív minimálneho zásahu do vlastníckych práv subjektov práva). Ked'že
ani správny orgán, a ani prevádzkovatel' nevykonal test proporcionality,, tak napadnuté
rozhodnutie je zat'ažené d'alšou vadou, a to nepreskúmaternost'ou, a preto ho je
potrebné zrušit'.

V tejto súvislosti poukazujeme na uznesenie zvláštního senátu Nejvyššího správního
soudu ČR (obdoba tzv. kompetenčného senátu Najvyššieho súdu SR) zo dňa 06.09.2012, č.
Konf. 25/2012-9, ktorého meritom je negatívny kompetenčný spor medzi správnym orgánom
a súdom, na ktorý bola podaná zásahová správna žaloba, a to v prípade zásahov do práv
vlastníkov pozemkov certifikátom autorizovaného inšpektora, na základe ktorého je stavebník
oprávnený realizovat' stavbu. Z právneho názoru zvláštního senátu NSS ČR vyslovenom v
predmetnom uznesení uvádzame, že senát dospel k záveru, že pred samotným podaním
žaloby je možné použit' aj iný právny prostriedok:"DIe § 142 spr. ř. rozhodne správní orgán na
žádost každého, kdo prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv, zda určitý právní
vztah vzníkl a kdy se tak stalo, zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak stalo. Věcně a místně
příslušným orgánem k rozhodnutí bude dle § 11 spr. ř. stavební úřad určený místem stavby, o
kterou bude spor veden. Navrhovatel se v takovém řízení bude nejspíše domáhat toho, aby
stavební úřad určil, že stavebníkovi právo provést stavbu nevzniklo." Z uvedeného vyplýva, že
Účastník konania je oprávnený domáhat' sa súdnej ochrany zásahovou žalobou až po
rozhodnutí správneho orgánu o odvolaní Účastníka konania. To však nič nemení na
skutočnosti, že Účastník konania v blízkej budúcnosti podá žalobu na súd za účelom

ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, ktoré mu boli napadnutým
rozhodnuUm porušené ako i samostatný návrh so zásahovou žalobou. A práve do



právoplatného skončenia týchto konaní je potrebné vyčkat' tak, aby sa vysporiadalo so

všetkými námietkami Účastníka ešte pred realizáciou stavebných prác; a preto je návrh
Účastníka na prerušenie konania d:»vodný, ked'že v týchto konaniach sa bude posudzovat'
predbežná otázka (s ktorou sa nevysporiadal správny orgán a ani prevádzkovatel' - § 29 ods.

1 Správneho poriadku).

Ill.

S poukazom na vyšašie uvedené skutočnosti žiadame, aby odvolací orgán Okresný

úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, vydal nasledovné

ROZHODNUTIE

rozhodnutie Mestskej časti Bratislava Karlova Ves č. KV/SU/151/2017/11554/ZK

zo dňa 13.06.2017 sa zrušuje a vec mu vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.

,,€:g=Mgr. MSd. Róbelt Gula, MBA
Univerzita Komenského v Bratislave


