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                               podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
123/2018a 796/2017

A 6421/2016UKSP/POBA-13
Ing.arch. A.Pobočková

 0249253151/ anna.pobockova@banm.sk
10.05.2018

Vec
          Upovedomenie o odvolaní

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a §
119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov v spojitosti s §7b zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov územným rozhodnutím č. 123/2018a
796/2017a6421/2016UKSP/POBA-13 umiestnila stavbu   „Zariadenie sociálnych služieb“, podľa
návrhu  Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, IČO: 00603147,  so sídlom Vajanského nábrežie 3,
81421 Bratislava. Proti tomuto rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej lehote  odvolanie
účastníci konania:                     , bytom                   Bratislava a Pamiatkový úrad SR so sídlom
Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava.

V prílohe zasielame účastníkom konania  kópie odvolaní a podľa §56 zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyzývame účastníkov konania  aby sa k ich
obsahu vyjadrili v lehote do 7 dní od doručenia tohto oznámenia.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto
Príloha:
1.Odvolanie                      4 str.
2. Námietka Pamiatkový úrad SR 2 str.

Doručenie verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
2. Ministerstvo hospodárstva, Mierová 19, 827 15 Bratislava
3. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
4. Mgr. Zuzana
5. Tomáš F.
6. Hlavné mesto Slovenskej republiky, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
7. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 811 09 Bratislava
8. ČERVENÝ MOST, s.r.o., Karpatská 8, 811 02 Bratislava
9. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. K Železnej studienke 28 v

Bratislave a pozemkov parc.č 5177/2,5 v k.ú. Staré Mesto
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10. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Kysucká 1,3,5,7,9 v Bratislave
a pozemkov parc.č. 5177/1, 5179, 5178, 5175, 5173, 5171/1 v k.ú. Staré Mesto

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU

so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní a
potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu

2. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, organizačný referát, so žiadosťou zverejniť oznámenie
vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu

3. H – probyt, Povraznícka 4, 811 05 Bratislava za účelom zverejnenia vo vchodoch  bytových
domov K Železnej studienke 28 a Kysucká 1,3,5,7,9

Na vedomie:
1. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Odd. investičné, Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava a Mestská časť
Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava. 15.deň vyvesenia na úradnej
tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka)

Deň vyvesenia oznámenia
v bytovom dome Kysucká 1,3,5,7 a 9 :

Deň vyvesenia oznámenia
v bytovom dome K železnej studienke 28:

Deň zvesenia oznámenia
v bytovom dome Kysucká 1,3,5,7 a 9 :

Deň zvesenia oznámenia
v bytovom dome K železnej studienke 28:



Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava 3

K č. 123/2018a796/2017a6421/2016UKSP/POBA-13

Na základe vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Zariadenie sociálnych služieb" pod č. 
123/2018a796/2017a6421/2016UKSP/POBA-13 zo dňa 07.03.2018 podávame v zákonnej odvolacej 
lehote (ktorá neuplynie skôr ako 19.1.2018) aj v záujme ostatných obyvateľov nášho a susedného 
bytového domu (ktorí sme podali spoločne námietky do konania) toto

odvolanie:

I. Vydané rozhodnutie stavebného úradu nespĺňa náležitosti, ktoré sú na neho kladené správnym 
poriadkom a stavebným zákonom. Odôvodnenie vyhodnotenia námietok je v rozpore so zákonom. 
Stavebný úrad zároveň nezhodnotil súlad s územným plánom a kladne prerokovanou urbanistickou 
štúdiou -  ani ju len nespomenul.

II. Stavebný úrad je odborne kompetentný posúdiť a dať odpoveď účastníkovi, keď namieta porušenie 
vykonávacej vyhlášky v zmysle bodov 1. a 2. našich námietok. Uviedli sme konkrétne ustanovenia, 
ktoré sme považovali za porušené a nedostali sme vysvetlenie alebo dôkaz že porušené neboli.

III. Za všetky vyberáme: návrh neobsahoval ani doteraz neobsahuje zoznam všetkých známych
účastníkov konania, čo potvrdzuje len to, že účastníkmi sú všeti vlastníci dvoch susedných bytových 
domov, s ktorými sa koná. Návrh taktiež neobsahoval ani neobsahuje parcelné čísla susedných 
pozemkov a susedných stavieb -  my ich v návrhu nevidíme. Súhlasy vlastníkov dotknutých parciel 
absentujú, čo zároveň ďalším vážnym pochybením stavebného úradu. Údaje o splnení podmienok 
určených dotknutými orgánmi taktiež absentujú. Nevieme ako konkrétnejšie sa dá porušenie § 3 ods. 
1 písm. b, c, d, e, f vyhlášky 453/2000 Z.z. popísať.

IV. Väzby a účinky na okolie zo situácie nevyplývajú (§ 3 ods. 3 písm. a) vyhlášky 453/2000 Z. z.), 
vzdialenosti (kóty) od susedných stavieb účastníkov konania nie sú definované, čo je v rozpore s 
vyhláškou. Stavebný úrad odôvodnil, že je sťažené vyznačenie vzdialenosti a účinky na okolie považuje
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za dokumentované prílohami (svetlotechnickou a akustickou štúdiou), nevyuvedomil si však, že príloha 
k vydanému územnému rozhodnutiu -  situácia je záväzná a z nej musia byť zrejmé účinky na okolie, 
preto neobstojí argument, že účinky vyplývajú z príloh návrhu (poznáme mnoho prípadov, kedy toto 
pochybenie malo vážne dôsledky).

V. Je zaujímavé, že stavebný úrad odmietol námietku doplnenia svetlo-technického posudku 
s odkazom na stanovisko RUVZ a keďsme namietali toto stanovisko a žiadali ho prehodnotiť (140b ods. 
5) dôvodil, že sme námietku neodôvodnili.

VI. Trváme na našej námietke č. 7, ktorej vyhodnotenie stavebný úrad obišiel. Žiadame o stanovisko ku 
každému bodu tejto námietky, nakoľko stavebný úrad si dovolil umiestniť stavbu na cudzích 
pozemkoch bez súhlasu vlastníkov týchto pozemkov. Zo parciel č. 21673, 21636/1, 19781/1 (reg.C) / 
p. č. 19781 (reg.E), 5177/6, 5177/2, 5177/1, 5186/2 k.ú: Staré Mesto podľa textovej a grafickej časti 
DUR aj situácie zasahuje navrhovaná stavba. Navrhovateľ však súhlasom vlastníkov tých parciel 
nedisponuje a stavebný úrad napriek tomu vydal územné rozhodnutie. Jeden tento pozemok stavebný 
úrad dokonca priznal (5177/2 -  SO-12 prípojka elektro NN) a priznal aj to, že navrhovateľ nepredložil 
súhlas vlastníkov tohto pozemku (títo to dokonca namietali), napriek tomu vydal územné rozhodnutie 
a tento objekt na tomto pozemku umiestnil -  viď situácia a textová časť DUR. Stavebný úrad zásah do 
vlastníckeho práva odôvodnil tým, že el. skriňa BUDE preložená (?) a prípojka NEBUDE (?) prechádzať 
cez pozemok vlastníkov, ku ktorému navrhovateľ nedisponuje súhlasom, pričom podľa situácie a DUR 
tento objekt je umiestnený a cez predmetný pozemok prechádza. Ak zmenil navrhovateľ (nie stavebný 
úrad) iné riešenie napojenia elekto, ako je v DUR a situácii, malo dôjsť k revízii DUR+situácie na stav, 
ktorý popisuje stavebný úrad (neboli sme však upovedomení), čo sa nestalo a toto odôvodnenie 
námietky stavebného úradu je bezpredmetné. Ide o hrubý zásah do vlastníckych práv dotknutých 
účastníkov konania.

VII. Stavebný úrad porušil stavebný zákon (140b ods. 5 SZ), ktorý mu káže prerušiť konanie, ak námietky 
účastníkov smerovali proti záväzným stanoviskám dotknutých orgánov (bod 11. našich námietok -  
rozporované 4 stanoviská DO pod písm. a) až d)). Námietky proti týmto stanoviskám samozrejme trvajú 
a žiadame ich prehodnotiť aj podľa § 140b ods. 6 SZ. Nič to nemení na skutočnosti, že stavebný úrad 
porušil svojim postupom stavebný zákon. Námietka tohto druhu (§ 140b ods. 5) nemôže byť 
neoprávnená, ako ich zamietnutie odôvodnil stavebný úrad, pretože stavebný zákon oprávňuje 
účastníkov konania namietať záväzné stanoviská. Toto oprávnenie podať námietky stavebný zákon 
neviaže ani na podmienku konkrétneho dôvodu, ktorý však bol v našich námietkach vyjadrený 
(podanie je povinný posudzovať podľa obsahu). Stanoviská sú neaktuálne (§140b ods. 3), v tomto 
prípade je navyše svetlo-technika najcitlivejším zásahom do práv a oprávnených záujmov účastníkov 
konania.

VIII. Stavebný úrad pristúpil s vyhodnocovaniu námietok selektívne. Ak mal konkrétny odkaz na postup 
podľa § 140b ods. 5, chýbali mu dôvody; na inom mieste námietok kde boli avizované mnohé dôvody, 
zase neposudzoval podanie podľa jeho obsahu, čo v iných prípadoch bežne robí. Konkrétne sme 
namietali a rozporovali záväzné stanovisko Hl. mesto SR Bratislavy. Žiadame teda priamo podľa § 140b 
ods. 6 SZ prehodnotiť predmetné záväzné stanovisko (MAGS OUIC 43356/16-247876 zo dňa
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19.04.2016). Dôvody sme uviedli v našich námietkach -  jedná sa o námietku č. 10, ktorou sa stavebný 
úrad nevysporiadal správne. Podmienka Hl. mesta bola navrhnúť riešenie cyklotrasy s upozornením, 
že projektová dokumentácia to nerieši, tzn. je to podmienka na zapracovanie do DUR. V stanovisku nie 
je deklarované, že túto podmienku postačuje riešiť v ďalšom stupni PD. Stavebný úrad tým porušil § 
39a ods. 1 SZ, nakoľko túto podmienku bolo nutné vyriešiť ešte v územnom konaní. Pridávame ale 
ďalšie dôvody rozporu tohto stanoviska: v tomto území je kladne prerokovaná urbanistická štúdia, 
ktorá spodrobnila reguláciu podľa územného plánu, pričom v danom priestore uvažuje s parkom s čím 
sa nevysporiadal ani dotknutý orgán vo svojom záväznom stanovisku - vyjadrení ktorým prezentuje 
názor na navrhovanú stavbu a aj stavebný úrad to opomenul vo vyhodnotení súladu s UPD/UPP -  čo 
je navyše formálnym nedostatkom odôvodnenia vydaného rozhodnutia. Rovnako rozporujeme a podľa 
§ 140b ods. 6 žiadame prehodnotiť aj záväzné stanovisko KDI (č. KRPZ-BA-KDI3-35-057/2014 zo dňa
13.06.2014), nakoľko je nesprávne (nie je ním ani viazaný), keďže bolo vydané na základe normy STN, 
ktorá je neplatná -  došlo k zmene tejto normy, na základe čoho žiadame prehodnotenie tohto 
stanoviska.

IX. Územné rozhodnutie nebolo účastníkom konania doručené v súlade so zákonom, tzn. doručenie 
rozhodnutia je právne neúčinné, pretože nebolo na úradnej tabuli stavebného úradu vyvesené 15 dní 
(vyvesené bolo 20.3. a zvesené bolo 4.4., pričom malo byť zvesené až 5.4). V rozhodnutiach 
odvolacieho orgánu, ako aj MDVRR SR je jasný spôsob doručovania verejnou vyhláškou, ktorý 
v prípadoch nedodržania znamenal automatické zrušenie preskúmavaného rozhodnutia. Stavebný 
úrad sa zároveň rozhodol vydané rozhodnutie (ktoré označil za oznámenie) zverejniť aj vo vchodoch 
bytových domov účastníkov konania, čomu vyčlenil osobitný údaj o dni zvesenia a vyvesenia. Toto 
zverejnenie sa však v našom bytovom dome neudialo, preto v spise by malo absentovat' potvrdenie 
tohto zverejnenia.

X. V administratívno-právnom povoľovaní stavebnej činnosti platí jednota medzi návrhom, konaním 
a rozhodnutím. Ak dôjde k zmene návrhu navrhovateľom počas konania, táto zmena musí byť 
prejednaná s účastníkmi konania, min. majú byť upovedomení o nových podkladoch pre vydanie 
rozhodnutia s možnosťou sa k nim vyjadriť atď. Ďalším princípom návrhového konania je, že rozsah 
návrhu môže meniť len navrhovateľa ak sa týka projekčnej činnosti ako vybranej činnosti vo výstavbe 
(+ zásah do práv chránených autorským zákonom) to platí o to viac. S ohľadom na uvedené, stavebný 
úrad v predmetnom prípade porušil viacero zásad súčasne:

XI. Stavebný úrad sám zmenil rozsah navrhovanej stavby, keď tvrdí, že vypustil (?) stavebný objekt SO 
03 Búracie práce (nakoľko zasahovali na pozemok, ) len tým, že v situácii vyškrtol popis tohto 
stavebného objektu v legende, hoci v grafickej časti situácie sa naďalej nachádza, rovnako figuruje aj 
na prvej strane rozhodnutia medzi umiestnenými stavebnými objektmi. Tento stavebný objekt 
nezmizol -  je aj súčasťou DUR, ktorá bola v tomto rozsahu s účastníkmi konania prerokovaná. Alebo 
stavebný úrad vyškrtol tento stavebný objekt aj z textovej časti projektovej dokumentácie?? Ak 
stavebný úrad mienil pomôcť stavebníkovi, mal ho vyzvať na úpravu DUR a situácie, prerokovať ju 
z účastníkmi a následne o zmenenom návrhu rozhodnúť. Navyše, stavebný úrad nie je oprávnený 
vstupovať do kompetencie autorizovaného architekta týmto spôsobom. Stavebný úrad týmto porušil 
práva účastníkov konania a zásadu návrhového konania, (stavba sa podľa rozhodnutia umiestňuje 
podľa situácie a DUR z 03/2014 rev. 2016. účastníci nemajú vedomosť o revízii DUR v r.2018, ktorú si 
navyše trúfol vykonať stavebný úrad).
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XII. Nesúhlasíme s odôvodnením zamietnutia námietok našich aj ostatných účastníkov konania 
stavebným úradom a žiadame, aby sa nimi odvolací orgán opätovne zaoberal a reagoval na ne. V rámci 
svojho úplného preskúmavacieho oprávnenia v odvolacom konaní narazí odvolací orgán 
pravdepodobne aj na iné pochybenia prvostupňového správneho orgánu, ktoré nebude môcť 
prehliadnuť.

Petit:

Na základe vyššieuvedených skutočností navrhujeme, aby odvolací orgán v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a v súlade so svojou konštantnou a precedentálnou rozhodovacou 
činnosťou rozhodol podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku.

Ak by odvolací orgán pripustil postup podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku, založil by tým doposiaľ 
nepoznaný prístup k vedeniu konania podľa stavebného zákona, ku ktorému sa prvostupňový stavebný 
úrad v rozpore so základnými princípmi správneho a stavebného práva prekvapivo odhodlal.

Uvedené pochybenia sú takého charakteru, ktoré by každému preskúmavaciemu orgánu stačili na 
iniciovanie konania ex offo, bez toho, aby sa zákonnosti museli domáhať účastníci konania.

S úctou
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PAMIATKOVÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Váš list číslo/zo dňa 
123/2018a 796/2017 
6421/2016UKSP/POBA-13 zo 07.03.2018

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

Naše číslo Vybavuje/kontakt Bratislava
PUSR-2018/389-28/28134 Mgr. Dušan Badura 11.04.2018

+421918909339

Vec :
Námietka a upozornenie voči územnému rozhodnutiu

Dňa 21.03.2018 prevzala podateľňa Pamiatkového úradu SR územné rozhodnutie č. 
123/2018a 796/2017a6421/2016UKSP/POBA-13 vydané 07.03.2018. Pamiatkový úrad SR vznáša 
proti tomuto územnému rozhodnutiu, a to v časti projektovej dokumentácie „Celková situácia 
stavby" a v rozsahu, ktorý sme na nej vyznačili farebne,

n á m i e t k u

založenú na skutočnosti, že pred vydaním územného rozhodnutia, ešte v priebehu územného 
konania, a teda v dostatočnom časovom predstihu, nebola zohľadnená okolnosť, že Pamiatkový úrad 
SR koná vo veci bezodplatnej zámeny pozemkov s majetkovým oddelením navrhovateľa, ktorým je 
Mestská časť Bratislava -  Staré mesto, čo dokladáme dole vymenovanými prílohami.

Z uvedeného dôvodu dôrazne u p o z o r ň u j e m e ,  že vec bezodplatnej zámeny pozemkov 
je otvorená, lebo do dátumu na tomto liste nebolo Pamiatkovému úradu SR doručené záväzné 
stanovisko ani rozhodnutie navrhovateľa.

Žiadame Vás, ako osobu zodpovednú a príslušnú vo veci konať v mene navrhovateľa, aby bol 
ďalší postup konzultovaný a koordinovaný s majetkovým oddelením navrhovateľa dovtedy, kým bude 
k bezodplatnej zámene pozemkov vydané záväzné stanovisko alebo rozhodutie.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky | Cesta na Červený most 6 | 814 06 Bratislava | Slovenská republika
tel.:+4212 20 464 221 | e-mail: dusan.badura@pamiatky.gov.sk | www.pamiatky.sk
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Žiadame vás, aby bola Pamiatkovému úradu SR, na adresu uvedenú v päte tohto listu, 
doručená každá písomnosť, ktorá bude v prípade, že bude začatý proces stavebného konania, 
vyvesená na úradnej tabuli, a aby bol Pamiatkový úrad pozývaný ako účastník stavebného konania 
na všetky stretnutia, na ktoré budú pozývaní ostatní dotknutí účastníci.

Za vybavenie vopred ďakujeme.

S pozdravom

Prílohy:

1. List č. PUSR-2018/389-25/27346 adresovaný vedúcej majetkového oddelenia navrhovateľa + 
ústrižok o prevzatí,
2. Výkres z územného rozhodnutia „Celková situácia stavby" s farebným vyznačením hraníc 
pozemkov na bezodplatnú zámenu,
3. Prehľadný výkres z geodetického zamerania, ktoré bolo pre Pamiatkový úrad SR urobené v r. 2011, 
s vyznačenými plochami pozemkov na bezodplatnú zámenu,
4. List zo 17.februára 2015 -  začiatok komunikácie o bezodplatnú výmenu pozemkov,
5. E-mailová komunikácia so starostom Mgr. Števčíkom, Ing. Rafajdusovou a Ing. Mihalikovou z 15.- 
18.apríla 2016,
6. Žiadosť o bezodplatnú zámenu pozemkov z 27.09.2016.
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