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R o z h o d n u t i e 

 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 

zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zák. č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“),  

v správnom konaní vo veci vyvlastnenia, ktoré bolo začaté  na návrh navrhovateľa 
Železnice Slovenskej republiky Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, sídlo Klemensova 8, 813 61 
Bratislava, IČO 31 364 50,  zastúpeného spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a. s. Kominárska 2,4, 
832 03 Bratislava (ďalej len navrhovateľ) 

podľa § 16 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 

u s t a n o v u j e    
Mgr. Zuzanu Vargovú, nar. 08.11.1980 

zamestnankyňu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, oddelenie podnikateľské, právne 
a správy majetku  

 za   o p a t r o v n í č k u,  
pre účastníkov vyvlastňovacieho konania – neznámych vlastníkov 10-tich stavieb garáží na 
pozemkoch   
1. parc. č. 21283/11 a 12727/11                              6. parc. č. 11480/12 a 21283/2 
2. parc. č. 21965/24 a 21965/96  súp.č. 1168          7. parc. č. 11480/13 a 21283/2   
3. parc. č. 21965/32   súp.č. 1157                            8. parc. č. 11480/14 a 21283/2 
4. parc. č. 21965/63   súp.č. 1123                          9. parc. č. 21283/2 a 11464/3  ev.č. 5204/3 
5. parc. č. 11480/11 a 21283/2                               10. parc. č. 21283/2 a 11464/3 ev.č. 4491/3 
 
všetky k. ú. Nové Mesto, Bratislava - Mestská časť Nové Mesto parcely registra „C“ 
zapísané na LV č. 1, 31 2382. 

 
Odôvodnenie: 

 
Navrhovateľ podal na tunajší stavebný úrad návrh na vyvlastnenie stavieb garáží 

nachádzajúcich sa pozemkoch  uvedených vo výroku tohto rozhodnutia. Stavby garáží 
nemajú v katastri nehnuteľností zapísaného vlastníka, nie sú v katastri nehnuteľností 
evidované.  
Na zastupovanie práv a právom chránených záujmov neznámych vlastníkov garáží na 
pozemkoch uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, ktorí majú vo vyvlastňovacom konaní 
začatom na návrh navrhovateľa postavenie účastníkov konania, stavebný úrad v súlade 
s ustanoveniami § 16 ods. 2 správneho poriadku týmto rozhodnutím ustanovil za opatrovníka 
Mgr. Zuzanu Vargovú,  zamestnankyňu tunajšej mestskej časti oddelenia, ktorému prináleží 
plniť úlohy spojené so spravovaním majetku mestskej časti. Záujmy mestskej časti nie sú 
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v kolízii so záujmami vlastníkov garáží pokiaľ ide o ochranu ich vlastníctva,  a preto možno 
opodstatnene predpokladať, že  uvedená zamestnankyňa mestskej časti bude v konaní vo 
veci vyvlastnenia predmetných stavieb garáží v plnej miere zastupovať práva neznámych 
vlastníkov vyplývajúce z ich vlastníctva k predmetným stavbám garáží. Stavebný úrad ju 
vzhľadom na uvedené považuje za osobu vhodnú na zastupovanie  práv a právom 
chránených záujmov uvedených účastníkov konania aj s prihliadnutím na to, že so 
zastupovaním vyjadrila súhlas.  

Vzhľadom na uvedené okolnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

Poučenie:  
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa §  54 správneho 
poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3.  
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom v zmysle piatej časti Občianskeho súdneho 
poriadku. 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Rudolf  K u s ý 
                                                                                              starosta mestskej časti 
                                                                                             Bratislava – Nové Mesto 
 
 

 

 

 

Doručuje sa: 
1. Mgr. Zuzana Vargová, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, oddelenie 

podnikateľské, právne a správy majetku, tu 
2. DOPRAVOPROJEKT, a. s. Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava zástupca navrhovateľa 
3. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 1 správneho 

poriadku (vyvesené 15 dní) 
           - na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestny úrad, Junácka č. 1, 
              Bratislava 
           - na úradnej tabuli Hl. mesta SR Bratislava,  Magistrát, Primaciálne nám. 1, Bratislava 
          -  na internete elektronickou formou - www.banm.sk 
 
 
 
 
 
 
vyvesené  dňa :                                                                              zvesené dňa :   


