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Vec 
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania   

 

 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov  rozhodnutím č. 5137/2016/UKSP/VIDM-45 zo 
dňa 29.4.2016 dodatočne povolila stavbu: " Bytový dom Podkolibská ul." na pozemku parc. č. 
4951/3, 4951/4, 4951/5, 4951/6, 4951/7, 4951/8 a 4951/9 v katastrálnom území Vinohrady, na 
Podkolibskej ulici  stavebníkovi spoločnosti Zlatá noha s r.o., so sídlom Bellova 2/A,  831 01 
Bratislava. 
 
Voči tomuto rozhodnutiu sa dňa 18.5.2016, 27.5.2016 a 1.6.2016  odvolali účastníci konania: 

SOPRA,a.s., Ventúrska 18, 815 48 Bratislava 
Ing. Martin M. Bratislava 
Mgr. Katarína M. Bratislava. 

 
Stavebný úrad  podľa § 56 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
upovedomuje účastníkov konania o obsahu odvolaní a vyzýva ich, aby sa v lehote do 7 dní od 
doručenia tohto oznámenia k nemu vyjadrili. Svoje vyjadrenie zašlite na adresu tunajšieho úradu. 
 
 
 
 
 

            Eva Daňová 
poverená vedením oddelenia 

územného konania a stavebného poriadku 
 
 
 
Príloha 
odvolania zo dňa 18.5.2016, 27.5.2016 a 1.6.2016   
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K odvolaniu sa vyjadrujú: 
 
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
na Račianskom mýte v Bratislave po dobu 15 dní: 

 
1. Zlatá noha s.r.o., Bellova 2/a, 831 01 Bratislava, doručuje sa Advokátska kancelária Marcel 

Biznár, s.r.o., Bajkalská 31, 827 25 Bratislava  
2. SOPRA, a.s. Ventúrska 18, 815 48 Bratislava 
3. CEDIC SK s.r.o., Ventúrska 18, 815 48 Bratislava 
4. Ing. Pavol Č. Bratislava 
5. Andrea Č. Bratislava 
6. Barbara A. Bratislava 
7. Miroslav G. Bratislava 
8. Robert L. Bratislava 
9. Vlastníci pozemku parc. č. 4948/1 v katastrálnom území Vinohrady 
10. Ing. Juraj  P. Bratislava 
11. Ing. Oľga S. Bratislava  
12. Hl. m. SR Bratislava , primátor, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 

 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 
 

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:    Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 
 
 



Mgr. Katarína M

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA »NOVÍ MIST©  

Junácka 1, S32 91 _____
( h  0 1  0 6 .  2 0 1 6

Číslo záznamu:J j /Q Čislo spisu:

Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto 
Junácka ul. č. 1,
832 91 Bratislava 3

Bratislava, 30. 05. 2016

sp. zn. ÚKaSP 2014-15/1706/Vim

VEC: Odvolanie voči rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto č. 
5137/2016/UKSP/VIDM-45 ÚKaSP 2014-15/1709/Vim, ktorým sa dodatočne povoľuje 
užívanie stavby

Som podielovým spoluvlastníkom pozemku registra „C“ parcelné číslo 4948/1, druh 
pozemku: ostatné plochy, o výmere 785 m1 2, zapísaným na liste vlastníctva č. 6046, 
katastrálne územie Vinohrady (výpis z listu vlastníctva je uvedený v prílohe odvolania).

Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto ako stavebný úrad vydala dňa 29.04.2016 
rozhodnutie č. 5137/2016/UKSP/VIDM-45 ÚKaSP 2014-15/1709/Vim (ďalej len
„rozhodnutie“), ktorým sa dodatočne povoľuje stavba „Bytový dom Podkolibská ul.“ na 
pozemku pare. č. 4951/3, 4951/4, 4951/5, 4951/6, 4951/7, 4951/8, 4951/9 v katastrálnom 
území Vinohrady (ďalej len „stavba“), na Podkolibskej ulici v Bratislave. Stavebníkom je 
spoločnosť Zlatá noha s.r.o., so sídlom Bellova 2/A, 831 01 Bratislava (ďalej len „stavebník“).

Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej 
časti Bratislava -  Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1, Bratislava po dobu 15 dní. Podľa údajov 
zverejnených na úradnej tabuli rozhodnutie bolo na úradnej tabuli vyvesené 6.5.2016 
a zvesené 23.5.2015.

V bode 9. rozdeľovníka rozhodnutia sú ako účastníci konania uvedení „Vlastníci pozemku 
pare. č. 4948/1 v katastrálnom území Vinohrady“.

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že som účastníkom konania, v rámci ktorého bolo 
vydané dosiaľ neprávoplatné rozhodnutie, voči ktorému je možné podať odvolanie podľa § 
53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov(ďalej len 
„správny poriadok“).

Ako účastník konania týmto podávam podľa § 54 správneho poriadku odvolanie voči 
rozhodnutiu pre jeho nezákonnosť, nesprávne právne posúdenie veci, nesprávny 
úradný postup v konaní, nedostatočne zistený skutkový stav veci a jeho 
nepreskúmateľnosť. Dôvody odvolania, pre ktoré požadujem, aby odvolací orgán 
napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové 
prejednanie a rozhodnutie, sú nasledovné:

1. Stavebník nepreukázal v rámci stavebného konania, že je vlastníkom pozemku
alebo že má k pozemku iné právo, ktoré by ho oprávňovalo zriadiť na ňom požadovanú 
stavbu a to podľa § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (skrátene ako „stavebný zákon“). Uvedenú zákonnú 
povinnosť si stavebník nesplnil, okrem iných pozemkov (uvedené nižšie), aj vo vzťahu 
k pozemku pare, č. 4948/1, na ktorom stavebník navrhuje umiestniť časť stavby, konkrétne 
časť SO 02 Miestna časť rozvodu NN. Uvedená skutočnosť bola v konaní namietaná aj 
účastníkom konania SOPRA, a.s. avšak tejto námietke stavebný úrad nevyhovel, nakoľko
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mal za preukázané oprávnenie stavebníka predmetnú časť stavby postaviť na pozemku 
pare. č. 4948/1. Oprávnenie stavebníka na zriadenie stavebného objektu SO 02 Miestna časť 
rozvodu NN mal stavebný úrad za preukázané zo zápisu vecného bremena na liste 
vlastníctva č. 6046, katastrálne územie Vinohrady v prospech ZSE distribúcia, a.s. (IČO 
36361518). V tejto súvislosti sa stavebný úrad odvolal v rozhodnutí na strane 12, druhý 
odsek zhora na ustanovenie § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov („držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba 
môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo 
zastavané územie obce elektrické vedenie“).

Vecné bremeno, ktoré má byť podľa stavebného úradu iným právom, oprávňujúcim 
stavebníka zriadiť časť stavby na pozemku pare. č. 4948/1, katastrálne územie Vinohrady je 
na liste vlastníctva č. 6064 zapísané v prospech oprávneného z vecného bremena 
nasledovne: „Vecné bremeno - povinnosť strpieť na pozemkoch pare.č. 4948/1, 4948/2, 
4948/3, 4948/10, 4948/12, 4948/51, 4948/60, 4948/61, 4948/64, 4948/65, 4948/66 zriadenie 
a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení v rozsahu vyznačenom v GP 
č.94/03/11 (č.2970/07), ich prevádzku a údržbu, prechod a prejazd zamestnancov pri výkone 
prevádzky a údržby, v prospech ZSE distribúcia, a.s. (IČO 36361518) , podľa V-37052/07 
zo dňa 03.12.2007.“

Z uvedeného zápisu vecného bremena vyplýva, že oprávneným z vecného bremena je 
spoločnosť ZSE distribúcia, a.s. (IČO 36361518). Vecné bremeno na strane oprávneného 
z vecného bremena je zriadené in personám, t.j. oprávnenia vyplývajúce z vecného 
bremena patria výlučne spoločnosti ZSE distribúcia, a.s. a nie stavebníkovi. 
Z rozhodnutia nie je zrejmé, či stavebný úrad skúmal aj rozsah vecného bremena, keďže zo 
zápisu v katastri nehnuteľností vyplýva obmedzenosť vecného bremena len na rozsah 
vyznačený geometrickým č.94/03/11 (č.2970/07), t.j. či na základe rozsahu vecného 
bremena by bolo možné zriadiť na pozemku pare. č. 4948/1, katastrálne územie Vinohrady 
predmetnú časť stavebného objektu SO 02 Miestna časť rozvodu NN (vzhľadom na 
skutočnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, stavebný úrad vecné bremeno nemal vôbec 
brať do úvahy pri preukazovaní iného práva stavebníka k zriadeniu stavby). Z rozhodnutia 
tiež nevyplýva, že by oprávnený z vecného bremena akokoľvek postúpil svoje oprávnenia 
z vecného bremena na stavebníka. Na základe vecného bremena v prospech ZSE 
distribúcia, a.s. teda nemá stavebník akékoľvek právo zriadiť stavbu na pare, č. 4948/1 (ak
by taká stavba bola zriadená, išlo by o tzv. „čiernu stavbu“ v zmysle občianskeho hmotného 
práva).

Pre úplnosť dodávam, že ustanovenie § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike nie je možné použiť na konanie v rámci ktorého bolo vydané rozhodnutie 
stavebníkom podľa citovaného ustanovenia zákona o energetike nakoľko toho ustanovenie 
sa použije len:
- vo vzťahu k osobe (ako stavebníkovi), ktorá je „držiteľom povolenia alebo ním poverená 
osoba“, pričom stavebník takou osobou nie je (takáto skutočnosť nevyplýva z rozhodnutia),
- vo verejnom záujme -  verejný záujem v tomto konaní nie je daný, nakoľko rozhodnutie 
a uskutočnenie výstavby na jeho základe je výlučne v záujme stavebníka,
- na stavby mimo zastavaného územia obce, pozemok nemožno považovať podľa § 139a 
ods. 8 stavebného zákona za pozemok mimo zastavaného územia obce (napriek tomu, že 
tento údaj je stále vedený v katastri nehnuteľností).

V súvislosti s uvedeným uvádzam, že nie je v rozhodnutí uvedené odôvodnenie stavebného 
úradu, na základe ktorého považoval vecné bremeno, resp. citované ustanovenie zákona 
o energetike za preukázanie iného práva stavebníka k stavbe.

K rozhodnutiu ako súčasť dodatočného povolenia stavby je pripojená kópia z katastrálnej 
mapy zo dňa 18.03.2013. Údaje na aktuálnej katastrálnej mape k predmetnému územiu 
sa však odvtedy zmenili a sú natoľko odlišné a podstatné pre rozhodnutie, že keby bol 
stavebný úrad zaevidoval túto zmenu v hraniciach pozemkov dotknutých stavbou
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a odčlenenie nových pozemkov z pozemkov vo vlastníctve stavebníka, k vydaniu 
rozhodnutia by nemohlo dôjsť. Podľa aktuálnej situácie je prístup k stavbe z ulici Na Varte 
(ako vyplýva z rozhodnutia) možný len cez pozemky vo vlastníctve inej osoby ako 
stavebníka (konkrétne ide o pozemky registra „C“ pare. č. 4951/10, 4951/11, 4951/12, 
4951/13, 4951/14, 4951/15, 4951/16, 4951/17, 4951/18, katastrálne územie Vinohrady). Na 
uvedených pozemkoch majú byť dokonca umiestnené stavebné objekty SO 03 vodovodná 
prípojka a SO 05 STL plynová prípojka. Z rozhodnutia nevyplýva žiadne právo stavebníka na 
uvedených pozemkoch uskutočniť stavbu. V tejto súvislosti je pravdepodobné, že výmera 
pozemkov, na ktorých má byť stavba podľa rozhodnutia umiestnená sa zmenšili a je
potrebné preto znova preskúmať, či stavba svojou zastavanou plochou vyhovuje koeficientu
zastavanosti daného územia.

2. Pozemky pare. č. 4951/3, 4951/6, 4951/7, 4951/8, 4951/9, na ktorých ma byť stavba 
postavená, sú poľnohospodárskymi pozemkami (druh pozemku: vinice)
a z rozhodnutia nevyplýva splnenie zákonných podmienok výstavby na pozemkoch 
tvoriacich poľnohospodársky pôdny fond. Podmienky výstavby na poľnohospodárskych 
pozemkoch sú uvedené najmä v zákone č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Druh poľnohospodárskej pôdy vinice 
pritom požíva zvýšenú právnu ochranu. Z rozhodnutia nevyplýva existencia akéhokoľvek 
vyjadrenia, stanoviska či rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy ochrany
poľnohospodárskej pôdy, na základe ktorého by rozhodnutie mohlo byť vydané. Stavebný
úrad preto nedostatočne skúmal, či stavba nie je v rozpore s verejným záujmom.

3 Stavebný úrad nesprávne určil okruh účastníkov konania. V zmysle rozdeľovníka 
rozhodnutia účastníkmi konania sú okrem iných osôb aj vlastníci, t.j. osoby s určitým 
právnym vzťahom, k pozemku pare. č. 4948/1, katastrálne územie Vinohrady.

Podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona: osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva 
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke 
alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo 
dotknuté.

Mám zato, že účastníkmi konania mali byť nie len osoby, ktorým patrí vlastnícke právo 
k pozemku pare. č. 4948/1, katastrálne územie Vinohrady (aj to len zrejme preto, že tento 
pozemok ma byť čiastočne zastavaný stavebným objektom SO 02) ale aj jednotliví vlastníci 
bytov a nebytových priestorov v stavbe bytového domu postavenom na pozemku pare. č. 
4948/9, katastrálne územie Vinohrady ako susednej stavby. Táto stavba bytového domu totiž 
vo vzťahu k stavbe spĺňa definíciu susednej stavby § 139 ods. 2 písm. d) stavebného 
zákona.

Dôsledkom skutočnosti, že stavebný úrad nekonal s vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov bytového domu postaveného na pozemku pare. č. 4948/9 ako účastníkmi konania 
je, že:

- stavebný úrad porušil zásadným spôsobom § 3 ods. 1 správneho poriadku, podľa 
ktorého je stavebný úrad povinný chrániť práva a záujmy fyzických a právnických 
osôb. Stavebný úrad nechránil v konaní práva a záujmy vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu na pozemku pare. č. 4948/9, keďže im 
nepriznal ich základné právo byť účastníkom konania,
stavebný úrad vôbec neposudzoval vplyv stavby na existujúci bytový dom na 
pozemku pare. č. 4948/9 (napr. vplyv stavby na svetlotechnické vlastnosti bytového 
domu na pare. č. 4948/9, vplyv na zmeny prúdenia vzduchu, splnenie ďalších 
technických požiadaviek podľa § 47 písm. I stavebného zákona). Dôsledkom tohto 
postupu správneho orgánu môže byť porušenie práva na nerušené a pokojné 
užívanie nehnuteľnosti a neoprávnený zásah do vlastníckeho práva vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome na pozemku pare. č. 4948/9.
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4. Nesprávne označenie účastníkov konania. Rozhodnutím bolo priamo porušené 
ustanovenie § 10 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
v platnom znení, podľa ktorého rozhodnutie malo obsahovať: meno, priezvisko (názov) a 
adresu (sídlo) stavebníka a ostatných účastníkov konania. Ako už vyššie uvádzam, 
v rozhodnutí neboli vlastníci pozemku pare. č. 4948/1, katastrálne územie Vinohrady označení 
v zmysle citovaného ustanovenia vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Týmto spôsobom označenia 
účastníkov konania stavebný úrad sa dopustil porušenia § 3 ods. 2 správneho poriadku, keď 
nesprávnym označením účastníkov konania, týmto znemožnil, resp. min. zásadne sťažil 
uplatnenie si svojich procesných práv v rámci predmetného konania. Správne uvedenie 
účastníkov konania v rozhodnutí je dôležité najmä v prípade, ak sa rozhodnutie doručuje 
verejnou vyhláškou ako tomu bolo v tomto prípade. Uvedený spôsob označenia účastníkov 
konania bol zrejme uvedený tiež v oznámení o začatí konania zo dňa 22.10.2014 a nepodal 
námietky v stavebnom konaní, kedže som nemal vedomosť o doručení písomného oznámení 
o začatí konania.

5. Stavebný úrad nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania s účastníkmi konania.
Disponujem informáciou, že niektorým účastníkom konania (zrejme všetkým tým, ktorí sú 
menovite uvedení v rozdeľovníku rozhodnutia) stavebný úrad doručil rozhodnutie tiež osobitne do 
vlastných rúk. V tejto súvislosti uvádzam, že stavebnému úradu je síce umožnené použitie 
doručovania rozhodnutí verejnou vyhláškou podľa stavebného zákona v prípade stavieb s veľkým 
počtom účastníkov konania, avšak v prípade, ak sa už stavebný úrad rozhodne, že bude 
doručovať rozhodnutia (listiny) verejnou vyhláškou, nemá stavebný úrad právo rozhodnúť, ktorým 
účastníkom doručí rozhodnutie verejnou vyhláškou a ktorým do vlastných rúk. Účastníci 
s doručením do vlastných rúk sú neodôvodnene zvýhodnení voči ostatným účastníkom konania.

6. Rozhodnutie je neurčité, nepresné a neúplné. Z rozhodnutia nie je možné zistiť, či 
v rozhodnutí uvedený počet parkovacích miest v podzemnej garáži (40) postačuje a je 
v súlade s platnou STN 736110. V rozhodnutí sa uvádza len počet bytov (neuvádza sa ich 
výmera, resp. počet izieb) a neuvádza sa počet, resp. výmera nebytových priestorov, ktoré 
majú byť vybudované na 1. nadzemnom podlaží stavby. Z rozhodnutia tiež nie je zrejmé, 
koľko parkovacích miest je určených pre verejnosť a návštevy. Riešenie statickej dopravy je 
dôležité z hľadiska dopravnej situácie v rámci dotknutého územia, ktorá je dnes kritická.

Z rozhodnutia nevyplýva, kde sa nachádzajú body napojenia stavby na verenú komunikáciu 
Na Varte. V rozhodnutí je spomenutý autovýťah (má byť umiestnený na hranici s pozemkom 
pare. č. 4952/6). Z katastrálnej mapy priloženej k rozhodnutiu a z tvaru pozemku pare. č. 
4951/5 sa javí, že prístup k stavbe bude aj cez pozemok pare. č. 4951/5. V tomto prípade, by 
prístup k stavbe motorovými vozidlami závažným spôsobom obmedzoval vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu postaveného na pozemku pare. č. 4948/9 a to 
osvetľovaním miestností (prevažne spální) v bytoch reflektormi automobilov a hlukom 
motorov vozidiel (pri zdolávaní výrazného sklonu prípadnej prístupovej komunikácie). Takéto 
napojenie na ulicu Na Varte a následne na Podkolibskú ulicu by pravdepodobne nespĺňalo 
ani príslušné technické normy.

Rozhodnutie obsahuje ako podmienku užívania stavby predchádzajúcu kolaudáciu 
rozšírenia komunikácie na ulici Na Varte, avšak rozhodnutie žiadnym spôsobom nerieši 
komunikácie (vedúce od stavby k napojeniu na ulici Na Varte) a spevnené plochy, ktorých 
existencia je podmienkou riadneho užívania stavby po jej dokončení. Komunikácie 
a spevnené plochy nie sú v rozhodnutí uvedené ani ako samostatný stavebný objekt (mali 
byť teda uvedené ak stavebný úrad je oprávnený na povolenie týchto stavieb), ani ako 
podmienka predchádzajúcej kolaudácie prístupovej komunikácie a spevnených plôch vo 
vzťahu k povoleniu užívania stavby (ako je tomu pri rozšírení verejnej komunikácie na ulici 
Na Varte). Stavebný úrad týmto porušil svoju povinnosť zabezpečiť komplexnosť stavby.

Z rozhodnutia nie je zrejmé, ktorý subjekt poskytol vyjadrenie k stavbe, konkrétne či 
Západoslovenská energetika, a.s. alebo Západoslovenská distribučná, a.s.. Na strane 5 sa 
uvádza Západoslovenská energetika, a.s. (dátum vyjadrenia 12.11.2012), na strane 9
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(uvedený tiež rovnaký dátum vyjadrenia) a v rozdeľovníku Západoslovenská distribučná, 
a.s..

Rozhodnutie obsahuje v bode 1. podmienok pre dokončenie stavby podmienky umiestnenia 
stavby a autovýťahu uvedením vzdialenosti od verejnej komunikácie Na Varte. Z rozhodnutia 
nevyplýva, či táto vzdialenosť je určená od hranice komunikácie na ulici Na Varte pred jej 
rozšírením alebo po jej rozšírení v zmysle podmienky Hl. m. SR Bratislava (vyjadrenie č. 
MAGS/ODP/40739/13-27686/Há-54 zo dňa 5.3.2013).

7. Rozhodnutie vo svojej výrokovej časti určuje podmienku, ktorú stavebník 
porušoval už v čase vydania rozhodnutia a porušovanie podmienky trvá na ďalej.
Stavebný úrad pred vydaním rozhodnutia nedostatočne zistil skutkový stav veci, keďže 
z rozhodnutia nevyplýva podmienka, podľa ktorej stavebník je povinný uviesť pozemok pare. 
č. 4948/1 do pôvodného stavu (t.j. do stavu pred začatím výkopových prác) a 
následne zabezpečiť tento pozemok voči zosuvu pôdy. Stavebný úrad v rozhodnutí určil 
stavebníkovi podmienku: „Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie 
nehnuteľností na susedných pozemkoch“. Stavebník totiž pri realizácii výkopových prác 
k stavbe bez akéhokoľvek povolenia vlastníka pozemku pare. č. 4948/1 odobral časť tohto 
pozemku v šírke cca 2 m (od hranice s pozemkom pare. č. 4951/3, prípadne pare. č. 4951/5) 
v hĺbke do základov stavby (stavebný objekt SO 01). Ak by stavebný úrad riadne zistil 
skutkový stav veci, v záujme ochrany účastníkov konania mal v rozhodnutí určiť podmienku, 
ktorou by došlo k náprave a odstráneniu poškodenia pozemku pare. č. 4948/1.

8. Nesprávny úradný postup stavebného úradu. Stavebný úrad mal v rámci konania 
o dodatočnom povolení stavby rozhodovať len o dodatočnom povolení časti stavby a to 
stavebného objektu SO 01, ktorá bola začatá bez stavebného povolenia. Podľa mojich 
informácii nebolo začaté s výstavbou ostatných stavebných objektov stavby a preto stavebný 
úrad mal k týmto stavebným objektom stavby uskutočniť riadne územné a stavebné konanie 
podľa príslušných ustanovení stavebného zákona.

Na základe vyššie uvedených dôvodov účastník konania navrhuje príslušnému odvolaciemu 
správnemu orgánu - Okresný úrad Bratislava, aby o tomto odvolaní rozhodol podľa ust. § 59 
ods. 3 správneho poriadku tak, že odvolaním napadnuté Rozhodnutie zruší a vec vráti 
správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie.

Príloha: podľa textu

S pozdravom
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Ing. Martin M
adresa na doručovanie písomností: 

VEC: Odvolanie voči rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto č. 
5137/2016/UKSP/VIDM-45 ÚKaSP 2014-15/1709/Vim, ktorým sa dodatočne povoľuje 
užívanie stavby

Som podielovým spoluvlastníkom pozemku registra „C“ parcelné číslo 4948/1, druh 
pozemku: ostatné plochy, o výmere 785 m1 2, zapísaným na liste vlastníctva č. 6046, 
katastrálne územie Vinohrady (výpis z listu vlastníctva je uvedený v prílohe odvolania).

Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto ako stavebný úrad vydala dňa 29.04.2016 
rozhodnutie č. 5137/2016/UKSP/VIDM-45 ÚKaSP 2014-15/1709/Vim (ďalej len
„rozhodnutie“), ktorým sa dodatočne povoľuje stavba „Bytový dom Podkolibská ul.“ na 
pozemku pare. č. 4951/3, 4951/4, 4951/5, 4951/6, 4951/7, 4951/8, 4951/9 v katastrálnom 
území Vinohrady (ďalej len „stavba“), na Podkolibskej ulici v Bratislave. Stavebníkom je 
spoločnosť Zlatá noha s.r.o., so sídlom Bellova 2/A, 831 01 Bratislava (ďalej len „stavebník“).

Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej 
časti Bratislava -  Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1, Bratislava po dobu 15 dní. Podľa údajov 
zverejnených na úradnej tabuli rozhodnutie bolo na úradnej tabuli vyvesené 6.5.2016 
a zvesené 23.5.2015.

V bode 9. rozdeľovníka rozhodnutia sú ako účastníci konania uvedení „Vlastníci pozemku 
pare. č. 4948/1 v katastrálnom území Vinohrady“.

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že som účastníkom konania, v rámci ktorého bolo 
vydané dosiaľ neprávoplatné rozhodnutie, voči ktorému je možné podať odvolanie podľa § 
53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov(ďalej len 
„správny poriadok“).

Ako účastník konania týmto podávam podľa § 54 správneho poriadku odvolanie voči 
rozhodnutiu pre jeho nezákonnosť, nesprávne právne posúdenie veci, nesprávny 
úradný postup v konaní, nedostatočne zistený skutkový stav veci a jeho 
nepreskúmateľnosť. Dôvody odvolania, pre ktoré požadujem, aby odvolací orgán 
napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové 
preiednanie a rozhodnutie, sú nasledovné:

1. Stavebník nepreukázal v rámci stavebného konania, že je vlastníkom pozemku
alebo že má k pozemku iné právo, ktoré by ho oprávňovalo zriadiť na ňom požadovanú 
stavbu a to podľa § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (skrátene ako „stavebný zákon“). Uvedenú zákonnú 
povinnosť si stavebník nesplnil, okrem iných pozemkov (uvedené nižšie), aj vo vzťahu 
k pozemku pare, č. 4948/1, na ktorom stavebník navrhuje umiestniť časť stavby, konkrétne 
časť SO 02 Miestna časť rozvodu NN. Uvedená skutočnosť bola v konaní namietaná aj 
účastníkom konania SOPRA, a.s. avšak tejto námietke stavebný úrad nevyhovel, nakoľko
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mal za preukázané oprávnenie stavebníka predmetnú časť stavby postaviť na pozemku 
pare. č. 4948/1. Oprávnenie stavebníka na zriadenie stavebného objektu SO 02 Miestna časť 
rozvodu NN mal stavebný úrad za preukázané zo zápisu vecného, bremena na liste 
vlastníctva č. 6046, katastrálne územie Vinohrady v prospech ZSE distribúcia, a.s. (IČO 
36361518). V tejto súvislosti sa stavebný úrad odvolal v rozhodnutí na strane 12, druhý 
odsek zhora na ustanovenie § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov („držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba 
môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo 
zastavané územie obce elektrické vedenie“).

Vecné bremeno, ktoré má byť podľa stavebného úradu iným právom, oprávňujúcim 
stavebníka zriadiť časť stavby na pozemku pare. č. 4948/1, katastrálne územie Vinohrady je 
na liste vlastníctva č. 6064 zapísané v prospech oprávneného z vecného bremena 
nasledovne: „Vecné bremeno - povinnosť strpieť na pozemkoch pare.č. 4948/1, 4948/2, 
4948/3, 4948/10, 4948/12, 4948/51, 4948/60, 4948/61, 4948/64, 4948/65, 4948/66 zriadenie 
a uloženie elektroenergetických stavieb a zariadení v rozsahu vyznačenom v GP 
č.94/03/11 (č.2970/07), ich prevádzku a údržbu, prechod a prejazd zamestnancov pri výkone 
prevádzky a údržby, v prospech ZSE distribúcia, a.s. (IČO 36361518) , podľa V-37052/07 
zo dňa 03.12.2007.“

Z uvedeného zápisu vecného bremena vyplýva, že oprávneným z vecného bremena je 
spoločnosť ZSE distribúcia, a.s. (IČO 36361518). Vecné bremeno na strane oprávneného 
z vecného bremena je zriadené in personám, t.j. oprávnenia vyplývajúce z vecného 
bremena patria výlučne spoločnosti ZSE distribúcia, a.s. a nie stavebníkovi. 
Z rozhodnutia nie je zrejmé, či stavebný úrad skúmal aj rozsah vecného bremena, keďže zo 
zápisu v katastri nehnuteľností vyplýva obmedzenosť vecného bremena len na rozsah 
vyznačený geometrickým č.94/03/11 (č.2970/07), t.j. či na základe rozsahu vecného 
bremena by bolo možné zriadiť na pozemku pare. č. 4948/1, katastrálne územie Vinohrady 
predmetnú časť stavebného objektu SO 02 Miestna časť rozvodu NN (vzhľadom na 
skutočnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, stavebný úrad vecné bremeno nemal vôbec 
brať do úvahy pri preukazovaní iného práva stavebníka k zriadeniu stavby). Z rozhodnutia 
tiež nevyplýva, že by oprávnený z vecného bremena akokoľvek postúpil svoje oprávnenia 
z vecného bremena na stavebníka. Na základe vecného bremena v prospech ZSE 
distribúcia, a.s. teda nemá stavebník akékoľvek právo zriadiť stavbu na pare, č. 4948/1 (ak
by taká stavba bola zriadená, išlo by o tzv. „čiernu stavbu“ v zmysle občianskeho hmotného 
práva).

Pre úplnosť dodávam, že ustanovenie § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike nie je možné použiť na konanie v rámci ktorého bolo vydané rozhodnutie 
stavebníkom podľa citovaného ustanovenia zákona o energetike nakoľko toho ustanovenie 
sa použije len:
- vo vzťahu k osobe (ako stavebníkovi), ktorá je „držiteľom povolenia alebo ním poverená 
osoba“, pričom stavebník takou osobou nie je (takáto skutočnosť nevyplýva z rozhodnutia),
- vo verejnom záujme -  verejný záujem v tomto konaní nie je daný, nakoľko rozhodnutie 
a uskutočnenie výstavby na jeho základe je výlučne v záujme stavebníka,
- na stavby mimo zastavaného územia obce, pozemok nemožno považovať podľa § 139a 
ods. 8 stavebného zákona za pozemok mimo zastavaného územia obce (napriek tomu, že 
tento údaj je stále vedený v katastri nehnuteľností).

V súvislosti s uvedeným uvádzam, že nie je v rozhodnutí uvedené odôvodnenie stavebného 
úradu, na základe ktorého považoval vecné bremeno, resp. citované ustanovenie zákona 
o energetike za preukázanie iného práva stavebníka k stavbe.

K rozhodnutiu ako súčasť dodatočného povolenia stavby je pripojená kópia z katastrálnej 
mapy zo dňa 18.03.2013. Údaje na aktuálnej katastrálnej mape k predmetnému územiu 
sa však odvtedy zmenili a sú natoľko odlišné a podstatné pre rozhodnutie, že keby bol 
stavebný úrad zaevidoval túto zmenu v hraniciach pozemkov dotknutých stavbou
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a odčlenenie nových pozemkov z pozemkov vo vlastníctve stavebníka, k vydaniu 
rozhodnutia by nemohlo dôjsť. Podľa aktuálnej situácie je prístup k stavbe z ulici Na Varte 
(ako vyplýva z rozhodnutia) možný len cez pozemky vo vlastníctve inej osoby ako 
stavebníka (konkrétne ide o pozemky registra „C“ pare. č. 4951/10/ 4951/11, 4951/12, 
4951/13, 4951/14, 4951/15, 4951/16, 4951/17, 4951/18, katastrálne územie Vinohrady). Na 
uvedených pozemkoch majú byť dokonca umiestnené stavebné objekty SO 03 vodovodná 
prípojka a SO 05 STL plynová prípojka. Z rozhodnutia nevyplýva žiadne právo stavebníka na 
uvedených pozemkoch uskutočniť stavbu. V tejto súvislosti je pravdepodobné, že výmera 
pozemkov, na ktorých má byť stavba podľa rozhodnutia umiestnená sa zmenšili a je
potrebné preto znova preskúmať, či stavba svojou zastavanou plochou vyhovuje koeficientu
zastavanosti daného územia.

2. Pozemky pare. č. 4951/3, 4951/6, 4951/7, 4951/8, 4951/9, na ktorých ma byť stavba
postavená, sú poľnohospodárskymi pozemkami (druh pozemku: vinice)
a z rozhodnutia nevyplýva splnenie zákonných podmienok výstavby na pozemkoch 
tvoriacich poľnohospodársky pôdny fond. Podmienky výstavby na poľnohospodárskych 
pozemkoch sú uvedené najmä v zákone č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Druh poľnohospodárskej pôdy vinice 
pritom požíva zvýšenú právnu ochranu. Z rozhodnutia nevyplýva existencia akéhokoľvek 
vyjadrenia, stanoviska či rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy ochrany 
poľnohospodárskej pôdy, na základe ktorého by rozhodnutie mohlo byť vydané. Stavebný 
úrad preto nedostatočne skúmal, či stavba nie je v rozpore s verejným záujmom.

3. Stavebný úrad nesprávne určil okruh účastníkov konania. V zmysle rozdeľovníka 
rozhodnutia účastníkmi konania sú okrem iných osôb aj vlastníci, t.j. osoby s určitým 
právnym vzťahom, k pozemku pare. č. 4948/1, katastrálne územie Vinohrady.

Podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona: osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva 
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke 
alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo 
dotknuté.

Mám zato, že účastníkmi konania mali byť nie len osoby, ktorým patrí vlastnícke právo 
k pozemku pare. č. 4948/1, katastrálne územie Vinohrady (aj to len zrejme preto, že tento 
pozemok ma byť čiastočne zastavaný stavebným objektom SO 02) ale aj jednotliví vlastníci 
bytov a nebytových priestorov v stavbe bytového domu postavenom na pozemku pare. č. 
4948/9, katastrálne územie Vinohrady ako susednej stavby. Táto stavba bytového domu totiž 
vo vzťahu k stavbe spĺňa definíciu susednej stavby § 139 ods. 2 písm. d) stavebného 
zákona.

Dôsledkom skutočnosti, že stavebný úrad nekonal s vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov bytového domu postaveného na pozemku pare. č. 4948/9 ako účastníkmi konania 
je, že:

stavebný úrad porušil zásadným spôsobom § 3 ods. 1 správneho poriadku, podľa 
ktorého je stavebný úrad povinný chrániť práva a záujmy fyzických a právnických 
osôb. Stavebný úrad nechránil v konaní práva a záujmy vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu na pozemku pare. č. 4948/9, keďže im 
nepriznal ich základné právo byť účastníkom konania,
stavebný úrad vôbec neposudzoval vplyv stavby na existujúci bytový dom na 
pozemku pare. č. 4948/9 (napr. vplyv stavby na svetlotechnické vlastnosti bytového 
domu na pare. č. 4948/9, vplyv na zmeny prúdenia vzduchu, splnenie ďalších 
technických požiadaviek podľa § 47 písm. I stavebného zákona). Dôsledkom tohto 
postupu správneho orgánu môže byť porušenie práva na nerušené a pokojné 
užívanie nehnuteľnosti a neoprávnený zásah do vlastníckeho práva vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome na pozemku pare. č. 4948/9.
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4. Nesprávne označenie účastníkov konania. Rozhodnutím bolo priamo porušené 
ustanovenie § 10 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
v platnom znení, podľa ktorého rozhodnutie malo obsahovať: meno, priezvisko (názov) a 
adresu (sídlo) stavebníka a ostatných účastníkov konania. Ako už vyššie uvádzam, 
v rozhodnutí neboli vlastníci pozemku pare. č. 4948/1, katastrálne územie Vinohrady označení 
v zmysle citovaného ustanovenia vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Týmto spôsobom označenia 
účastníkov konania stavebný úrad sa dopustil porušenia § 3 ods. 2 správneho poriadku, keď 
nesprávnym označením účastníkov konania, týmto znemožnil, resp. min. zásadne sťažil 
uplatnenie si svojich procesných práv v rámci predmetného konania. Správne uvedenie 
účastníkov konania v rozhodnutí je dôležité najmä v prípade, ak sa rozhodnutie doručuje 
verejnou vyhláškou ako tomu bolo v tomto prípade. Uvedený spôsob označenia účastníkov 
konania bol zrejme uvedený tiež v oznámení o začatí konania zo dňa 22.10.2014 a nepodal 
námietky v stavebnom konaní, kedže som nemal vedomosť o doručení písomného oznámení 
o začatí konania.

5. Stavebný úrad nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania s účastníkmi konania.
Disponujem informáciou, že niektorým účastníkom konania (zrejme všetkým tým, ktorí sú 
menovite uvedení v rozdeľovníku rozhodnutia) stavebný úrad doručil rozhodnutie tiež osobitne do 
vlastných rúk. V tejto súvislosti uvádzam, že stavebnému úradu je síce umožnené použitie 
doručovania rozhodnutí verejnou vyhláškou podľa stavebného zákona v prípade stavieb s veľkým 
počtom účastníkov konania, avšak v prípade, ak sa už stavebný úrad rozhodne, že bude 
doručovať rozhodnutia (listiny) verejnou vyhláškou, nemá stavebný úrad právo rozhodnúť, ktorým 
účastníkom doručí rozhodnutie verejnou vyhláškou a ktorým do vlastných rúk. Účastníci 
s doručením do vlastných rúk sú neodôvodnene zvýhodnení voči ostatným účastníkom konania.

6. Rozhodnutie je neurčité, nepresné a neúplné. Z rozhodnutia nie je možné zistiť, či 
v rozhodnutí uvedený počet parkovacích miest v podzemnej garáži (40) postačuje a je 
v súlade s platnou STN 736110. V rozhodnutí sa uvádza len počet bytov (neuvádza sa ich 
výmera, resp. počet izieb) a neuvádza sa počet, resp. výmera nebytových priestorov, ktoré 
majú byť vybudované na 1. nadzemnom podlaží stavby. Z rozhodnutia tiež nie je zrejmé, 
koľko parkovacích miest je určených pre verejnosť a návštevy. Riešenie statickej dopravy je 
dôležité z hľadiska dopravnej situácie v rámci dotknutého územia, ktorá je dnes kritická.

Z rozhodnutia nevyplýva, kde sa nachádzajú body napojenia stavby na verenú komunikáciu 
Na Varte. V rozhodnutí je spomenutý autovýťah (má byť umiestnený na hranici s pozemkom 
pare. č. 4952/6). Z katastrálnej mapy priloženej k rozhodnutiu a z tvaru pozemku pare. č. 
4951/5 sa javí, že prístup k stavbe bude aj cez pozemok pare. č. 4951/5. V tomto prípade, by 
prístup k stavbe motorovými vozidlami závažným spôsobom obmedzoval vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu postaveného na pozemku pare. č. 4948/9 a to 
osvetľovaním miestností (prevažne spální) v bytoch reflektormi automobilov a hlukom 
motorov vozidiel (pri zdolávaní výrazného sklonu prípadnej prístupovej komunikácie). Takéto 
napojenie na ulicu Na Varte a následne na Podkolibskú ulicu by pravdepodobne nespĺňalo 
ani príslušné technické normy.

Rozhodnutie obsahuje ako podmienku užívania stavby predchádzajúcu kolaudáciu 
rozšírenia komunikácie na ulici Na Varte, avšak rozhodnutie žiadnym spôsobom nerieši 
komunikácie (vedúce od stavby k napojeniu na ulici Na Varte) a spevnené plochy, ktorých 
existencia je podmienkou riadneho užívania stavby po jej dokončení. Komunikácie 
a spevnené plochy nie sú v rozhodnutí uvedené ani ako samostatný stavebný objekt (mali 
byť teda uvedené ak stavebný úrad je oprávnený na povolenie týchto stavieb), ani ako 
podmienka predchádzajúcej kolaudácie prístupovej komunikácie a spevnených plôch vo 
vzťahu k povoleniu užívania stavby (ako je tomu pri rozšírení verejnej komunikácie na ulici 
Na Varte). Stavebný úrad týmto porušil svoju povinnosť zabezpečiť komplexnosť stavby.

Z rozhodnutia nie je zrejmé, ktorý subjekt poskytol vyjadrenie k stavbe, konkrétne či 
Západoslovenská energetika, a.s. alebo Západoslovenská distribučná, a.s.. Na strane 5 sa 
uvádza Západoslovenská energetika, a.s. (dátum vyjadrenia 12.11.2012), na strane 9
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(uvedený tiež rovnaký dátum vyjadrenia) a v rozdeľovníku Západoslovenská distribučná, 
a.s..

Rozhodnutie obsahuje v bode 1. podmienok pre dokončenie stavby podmienky umiestnenia 
stavby a autovýťahu uvedením vzdialenosti od verejnej komunikácie Na Varte. Z rozhodnutia 
nevyplýva, či táto vzdialenosť je určená od hranice komunikácie na ulici Na Varte pred jej 
rozšírením alebo po jej rozšírení v zmysle podmienky Hl. m. SR Bratislava (vyjadrenie č. 
MAGS/ODP/40739/13-27686/Há-54 zo dňa 5.3.2013).

7. Rozhodnutie vo svojej výrokovej časti určuje podmienku, ktorú stavebník 
porušoval už v čase vydania rozhodnutia a porušovanie podmienky trvá na ďalej.
Stavebný úrad pred vydaním rozhodnutia nedostatočne zistil skutkový stav veci, keďže 
z rozhodnutia nevyplýva podmienka, podľa ktorej stavebník je povinný uviesť pozemok pare. 
č. 4948/1 do pôvodného stavu (t.j. do stavu pred začatím výkopových prác) a 
následne zabezpečiť tento pozemok voči zosuvu pôdy. Stavebný úrad v rozhodnutí určil 
stavebníkovi podmienku: „Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie 
nehnuteľností na susedných pozemkoch“. Stavebník totiž pri realizácii výkopových prác 
k stavbe bez akéhokoľvek povolenia vlastníka pozemku pare. č. 4948/1 odobral časť tohto 
pozemku v šírke cca 2 m (od hranice s pozemkom pare. č. 4951/3, prípadne pare. č. 4951/5) 
v hĺbke do základov stavby (stavebný objekt SO 01). Ak by stavebný úrad riadne zistil 
skutkový stav veci, v záujme ochrany účastníkov konania mal v rozhodnutí určiť podmienku, 
ktorou by došlo k náprave a odstráneniu poškodenia pozemku pare. č. 4948/1.

8. Nesprávny úradný postup stavebného úradu. Stavebný úrad mal v rámci konania 
o dodatočnom povolení stavby rozhodovať len o dodatočnom povolení časti stavby a to 
stavebného objektu SO 01, ktorá bola začatá bez stavebného povolenia. Podľa mojich 
informácii nebolo začaté s výstavbou ostatných stavebných objektov stavby a preto stavebný 
úrad mal k týmto stavebným objektom stavby uskutočniť riadne územné a stavebné konanie 
podľa príslušných ustanovení stavebného zákona.

Na základe vyššie uvedených dôvodov účastník konania navrhuje príslušnému odvolaciemu 
správnemu orgánu - Okresný úrad Bratislava, aby o tomto odvolaní rozhodol podľa ust. § 59 
ods. 3 správneho poriadku tak, že odvolaním napadnuté Rozhodnutie zruší a vec vráti 
správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie.

Príloha: podľa textu

S pozdravom

Ing. Martin M
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SOPRA
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Oddelenie územného konania
a stavebného poriadku
Junácka 1
832 90 Bratislava

Bratislava, 16.05.2016

Vec: Odvolanie k dodatočnému stavebnému povolenie č. 5137/2016/UKSP/VIDM-45,
UKaSP 2014-15/1706/Vim zo dňa 29.04.2016 na stavbu "Bytový dom Podkolibská ul."

Dňa 05.05.2016 nám bolo doručené hore uvedené rozhodnutie na stavbu "Bytový dom 
Podkolibská ul.", voči ktorému touto cestou podávame v zákonnej lehote toto odvolanie 
a to z nasledovných dôvodov:

1. Predmetným rozhodnutím sa podľa ust. § 88 ods. 1 písm.b) a §88a stavebného 
zákona dodatočne povoľuje stavba piatich samostatných stavebných objektov SO
01 až SO 05. V zmysle uvedených paragrafov je možné dodatočne povoliť iba 
samostatnú stavbu, ktorá bola začatá bez stavebného povolenia. Túto 
podmienku spĺňa iba stavebný objekt SO 01. Realizácia stavebných objektov SO
02 až SO 05 nebola vôbec začatá. Z tohto dôvodu sme toho názoru, že tieto 
samostatné stavebné objekty mali byť predmetom predchádzajúceho riadneho 
územného a stavebného konania podľa ust. §39 a §66 stavebného zákona.

2. Príloha uvedeného rozhodnutia - situácia umiestnenia stavby je zakreslená 
v neaktuálnej kópii katastrálnej mapy. Z tohto dôvodu je stavba z časti 
umiestnená na iných parcelných číslach, ku ktorým stavebník v zmysle §58 ods. 
2 a §137 stavebného zákona nepreukázal vlastnícky resp. iný vzťah. Aktuálnu 
snímku z katastrálnej mapy, ktorú prikladáme v prílohe je platná od 28.01.2015, 
kedy predmetné parcely prešli do vlastníctva spoločnosti CEDIC SK, s.r.o. na 
základe rozhodnutia o vyvlastnení.

3. SO 03 Vodovodná prípojka je zčásti umiestnená na pozemku pare. č. 4951/10, 
ku ktorej stavebník v zmysle §58 ods. 2 a §137 stavebného zákona nepreukázal 
vlastnícky resp. iný vzťah.

4. SO 05 STL plynová prípojka je z časti umiestnená na pozemku pare. č. 4951/10, 
ku ktorej stavebník v zmysle §58 ods. 2 a §137 stavebného zákona nepreukázal 
vlastnícky resp. iný vzťah.

5. Z dôvodov uvedených bodoch 3. a 4 si Vás týmto v zmysle §88a ods. 3 
stavebného zákona žiadame o prerušenie konania až do právoplatnosti 
rozhodnutia súdu vo veci.

6. SO 02 Miestna časť rozvodu NN je z časti umiestnená na pozemku pare. č. 
4948/1 a 4948/10, ku ktorej stavebník v zmysle §58 ods. 2 a §137 stavebného 
zákona nepreukázal vlastnícky resp. iný vzťah. V zmysle energetického zákona 
č. 656/2004 stavebník nepreukázal, že je držiteľ povolenia na podnikanie 
v energetike, a že môže na základe §11 písm. f tohto zákona zriaďovať 
energetické stavby bez súhlasu vlastníkov dotknutých pozemkov. Navyše toto
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ustanovenie sa týka iba pozemkov mimo zastavaného územia obce, čo 
predmetný pozemok z viacerých hľadísk nespĺňa.

7. Stavebník Zlatá Noha s.r.o. dlhodobo blokuje v časti jeho pozemku realizáciu 
rozšírenia komunikácie na ulici Na Varte, ktorá mimo iného slúži aj ako 
prístupová komunikácia pre jeho projekt "Bytový dom Podkolibská ul." Z tohto 
dôvodu prišlo rozhodnutím o vyvlastnení č. ÚkaSP-2014/1647-EDA-34 zo dňa 
27.08.2014 k prevodu vlastníckeho práva k pozemkom pare. č. 4951/10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 na spoločnosť CEDICK SK, s.r.o. (viď príloha list 
vlastníctva č. 3856). Uvedeným rozhodnutím sa znížila celková výmera 
dotknutých pozemkov vo vlastníctve stavebníka, z ktorej bol pôvodne 
vypočítavaný index zastavanej plochy vyčerpaný na maximum. Z uvedeného 
vyplýva, že v súčasnosti pri zníženej výmere pozemku sú indexy maximálnej 
zastavanej plochy a index minimálnej plochy zelene v rozpore s územným 
plánom zóny Podhorský pás. Výpočet uvedených koeficientov v súčasnosti 
nevieme konkretizovať, pretože spis sa momentálne nenachádza na stavebnom 
úrade, ale bol odoslaný na prokuratúru. Preto si Vás týmto dovoľujeme požiadať 
o vyžiadanie nového záväzného stanoviska hlavného mesta SR.

8. Súčasť stavby autovýťah je umiestnený priamo na hranici s pozemkom pare. č. 
4952/6. Tak ako vyplýva z priloženej grafickej časti územného plánu zóny 
Podhorský pás má byť pozdĺž celej hranici pare. č. 4952/6 umiestnený chodník 
v šírke min. 1,5 m + 0,5 m. Žiadame týmto o dodržanie územného plánu zóny 
presunutím autovýťahu a vynechaním koridoru na chodník v celkovej šírke min. 
2m, ktorý v danom území absentuje.

9. V projektovej dokumentácii chýba projekt organizácie dopravy počas výstavby, 
ktorý rieši kolíziu medzi zásobovaním stavby a jestvujúcimi stiesnenými 
dopravnými pomermi dotknutého územia.

Vzhľadom na hore uvedené pripomienky Vás touto cestou žiadame o zrušenie 
predmetného dodatočného stavebného povolenia na stavbu "Bytový dom Podkolibská 
ul." a v súlade s §88a ods. 2 o nariadenie odstránenia nepovolenej stavby z dôvodu jej 
rozporu s verejným záujmom.

S pozdravom,

člen predstavenstva členka predstavenstva

Prílohy:
Aktuálna kópia z katastrálnej mapy
List vlastníctva č. 3856
Grafická časť územného plánu zóny
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