
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3

2950/2019/UKSP/SILJ-5         Bratislava 22.02.2019

R O Z H O D N U T I E

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 (ďalej len „stavebný
úrad“) na základe stavebného konania vedeného podľa § 88b a § 60 stavebného zákona
rozhodla takto:
podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) a § 62 stavebného zákona

zamieta  žiadosť

na stavbu „Základňová stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova,
Bratislava“, na pozemku parc. č. 7094/1, v kat. úz. Vinohrady, na Bellovej ul. v Bratislave,
ktorej stavebníkom je spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08
Bratislava (IČO: 35 697 270).

Odôvodnenie

Tunajší stavebný úrad vydal dňa 10.08.2015 stavebné povolenie pod č. UKaSP-
2015/100/JAP-34, ktorým povolil stavbu: „Základňová stanica elektronickej komunikačnej
siete 1969BR-Bellova, Bratislava“, na pozemku parc. č. 7094/1 v kat. úz. Vinohrady, na
Bellovej ul. v Bratislave, ktorej stavebníkom je spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom
Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35 697 270). Stavebné povolenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 11.09.2015.

Na podnet účastníkov konania zo dňa 15.01.2016 začal Okresný  úrad Bratislava,
odbor výstavby a bytovej politiky  preskúmanie tohto právoplatného stavebného povolenia
v mimo odvolacom konaní a rozhodnutím zo dňa 21.04.2016 č. OU-BA-OVBP2-
2016/16643/KVJ, právoplatným dňa 17.05.2016 zrušil stavebné povolenie tunajšieho
stavebného úradu z dôvodu, že bolo vydané v rozpore so zákonom a inými všeobecne
záväznými predpismi.

Stavebný úrad doplnenú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 stavebného
zákona  a  v  súlade  s  ustanovením  §  61  ods.  1  stavebného  zákona  oznámil  listom  č.
2189/2017/UKSP/DANE-ozn. zo dňa 25.01.2017 účastníkom konania a dotknutým orgánom
začatie nového stavebného konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania.
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Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky v lehote 10 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na
posúdenie stavby. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje pripomienky
a námietky do 01.03.2017. Do podkladov rozhodnutia nahliadli dňa 06.02.2017 účastníčky
konania MUDr. Eva Karpatová a Mgr. Michaela Saccardin.

Dňa 15.02.2017 boli stavebnému úradu doručené námietky  MUDr. Evy Karpatovej,
podpísané   ďalšími (sedemdesiatimi) obyvateľmi, ktoré boli dňa 20.06.2017 MUDr. Evou
Karpatovou doplnené. Námietky sa týkali:

1. Nepravdivých skutočností uvedených v žiadosti o povolenie stavby v súvislosti
s vysporiadaním vzťahu k pozemku,

2. nesprávne posúdený pozemok pre umiestnenie stavby,
3. nadradenie verejného záujmu na vykrytie bielych miest signálom novostavieb vo

vzdialenejšom okolí pred verejným záujmom na ochranu zdravia ľudí v bezprostrednej
blízkosti predmetnej stavby,  čo má za následok neprimeranú záťaž
elektromagnetickým žiarením,

4. chybne vypracovaná hygienická správa, nevypracovanie predikčnej štúdie na
maximálny výkon technológie za účelom hodnotenia vplyvu predmetnej stavby na
okolité životné prostredie a zdravie ľudí  a nedostatočné posúdenie stavby
z hygienického hľadiska v rámci územného konania,

5. zmeny technológie o rozšírenie o LTE oproti projektovej dokumentácii overenej
v územnom konaní a žiadosti o posúdenie tejto zmeny dotknutého orgánu oblastného
hygienika rezortu MDV SR.

Nakoľko účastníci konania vzniesli námietku týkajúcu sa preukázania vzťahu
k nehnuteľnosti parc. č. 7094/1, kat. úz. Vinohrady stavebný úrad vyzval stavebníka dňa
23.05.2017 na preukázanie vlastníckeho alebo iného práva k uvedenému pozemku a konanie
prerušil.

Následne dňa 04.07.2017 bol stavebník vyzvaný, aby sa k námietkam účastníkov
konania písomne vyjadril. Dňa 17.7.2017 bolo stavebnému úradu doručené plnomocenstvo
spoločnosti BG Partners, s.r.o. so sídlom Zámocká ul. č. 36, 811 01 Bratislava k zastupovaniu
spoločnosti Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava k
prejednávanej veci. Stanovisko stavebníka bolo úradu zaslané dňa 25.07.2017 a 31.07.2017.

Stavebný úrad na základe námietok účastníkov konania a posúdenia projektovej
dokumentácie pre stavebné konanie zistil, že záväzné stanovisko  MDV RR č.
20921/2013/D401-ÚVHR/50553 zo dňa 12.08.2013 k územnému konaniu predmetnej stavby je
vydané k rozdielnej  technológii, aká bola predložená v projektovej dokumentácii k návrhu na
vydanie stavebného povolenia. Stavebný úrad listom č. 2018/UKSP/SILJ-vyz_MDaV zo dňa
26.09.2018 zaslal projektovú dokumentáciu predmetnej stavby pre stavebné konanie na
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ( ďalej len „MDaV SR“) na posúdenie.

Dňa 31.1.2019 bola na stavebný úrad doručená odpoveď MDaV SR na žiadosť
o vyžiadanie stanoviska v znení cit.:

1. „Záväzné stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, oddelenia oblastného
hygienika Bratislava č. 20921/2013/D401-UVHR/50553 zo dňa 12.08.2013 bolo
vydané v rámci územného konania telekomunikačnej stavby „Základňová stanica
elektronickej komunikačnej siete 1969 BR-Bellova, Bratislava“ (ďalej len
„telekomunikačná stavba“). Uvedené záväzné stanovisko bolo vydané na základe
návrhu stavebníka - spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
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2. Vo veci umiestnenia uvedenej telekomunikačnej stavby vydala Mestská časť
Bratislava - Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad právoplatné územné
rozhodnutie, pričom MDV SR nemá vedomosť o jeho zrušení, resp. preskúmavaní;

3. Na MDV SR nebolo ku dnešnému dňu doručené žiadne ině podanie — návrh na
vydanie záväzného stanoviska pre potreby nového územného rozhodnutia predmetnej
telekomunikačnej stavby;

4. Posudková činnosť orgánov verejného zdravotníctva je vymedzená v § 13 vo väzbe s
§ 52 ods. 1) písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podotýkame, že kompetencia na vydanie záväzného stanoviska k návrhom na
stavebné konanie stavieb nie je orgánom verejného zdravotníctva týmto zákonom daná
(záväzné stanoviská sa vydávajú len k územnému rozhodnutiu a následne až ku
kolaudačnému rozhodnutiu, resp. zmene účelu užívania stavby);

5. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MDV SR trvá na svojom záväznom
stanovisku č. 20921/2013/D401-UVHR/50553 zo dňa 12.08.2013 vydanom pre
potreby právoplatného územného rozhodnutia telekomunikačnej stavby „Základňová
stanica elektronickej komunikačnej siete 1969 BR-Bellova, Bratislava“.
Na základe vyššie uvedeného máme za to, že MDaV SR, Útvar vedúceho hygienika

rezortu  sa napriek zaslaniu projektovej dokumentácie nezaoberal zmenou technológie –
posilnenie vysielača o LTE technológiu v priamom dotyku s obytnou zónou.

Dňa 5.12.2018 sa na stavebný úrad dostavila pani MUDr. Karpatová ako účastníčka
konania vo veci potvrdenia písomných námietok uvedených v listoch zo dňa 15.2.2017,
20.6.2017 (doplnenie) a 31.10.2018. Naďalej trvá na nevydaní stavebného povolenia
vzhľadom k tomu, že v rámci obnoveného stavebného konania bola predložená nová
projektová dokumentácia pod názvom „Stavba elektronickej komunikačnej siete umiestnená
na existujúcom objekte 1969BR – Bellova Bratislava“, ktorej súčasťou je iná technológia
vrátane inej hygienickej správy, žiada o posúdenie z hygienického hľadiska orgánom
verejného zdravotníctva MDaV SR.

Podľa § 62 stavebného zákona stavebný úrad v stavebnom konaní zabezpečí
stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov konania
a ich námietky.

V danom prípade stavebný úrad posúdil námietky účastníkov konania z hľadiska
neprimeraného vplyvu elektromagnetického žiarenia na zdravie obyvateľov dotknutej
lokality,  osadenia antény v azimute 330 stupňov, pričom  sa niektoré nehnuteľnosti
nachádzajú v priamom lúči žiarenia, ako aj to, že povolenie stavby by viedlo k ohrozeniu
ústavných práv dotknutých obyvateľov  na ochranu zdravia a práva na priaznivé životné
prostredie. Ďalej stavebný úrad konštatuje, že nepretržitým elektromagnetickým  žiarením
ohrozujúcim zdravie osôb, detí a osôb s kardiostimulátormi, ktorí by boli vystavení priamej
a trvalej expozícii, a ich bývanie v rodinných a bytových domoch nachádzajúcich sa v tesnej
blízkosti  zdroja žiarenia predstavuje hrubý zásah do vyššie uvedených práv obyvateľov.

Podľa ust. § 62 ods. 4 stavebného zákona:
Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené

týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a
oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí,
stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne.

Stavebný úrad konštatuje, že doplnením vysielača o LTE technológiu (ktorá je
navrhnutá nad rámec právoplatného územného rozhodnutia bez vyjadrenia MDaV SR,
Útvarom hlavného hygienika rezortu) sú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov vo
väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí.



4

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad  zistil, že povolením stavby „Základňová
stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova, Bratislava“, na pozemku parc. č.
7094/1 v kat. úz. Vinohrady, na Bellovej ul. v Bratislave sú neprimerane obmedzené
oprávnené záujmy účastníkov konania, a tiež by bol nadmieru ohrozený verejný záujem -
ochrana zdravia a životného prostredia a preto rozhodol tak, ako je vo výroku tohto
rozhodnutia uvedené.

Poučenie

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1,
832 91 Bratislava 3, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

      Mgr.  Rudolf   K u s ý
                          starosta mestskej časti

                 Bratislava - Nové Mesto

Doručuje sa:
1. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2. I.T.A. Telekom Slovakia, s.r.o., Nové Záhrady I 13A, 821 05 Bratislava
3. BG Partners, s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bratislava
4. Projektant: Ing. Jozef Recký – I.T.A. Telekom Slovakia, s.r.o., Nové Záhrady I 13A,

821 05 Bratislava
5. MUDr. Eva Karpatová, Bellova 4, 831 01 Bratislava
6. Ing. Milan Kollár, Bellova 14, 831 01 Bratislava
7. Anna Kollárová, Bellova 14, 831 01 Bratislava
8. Ing. Ivan Porubský, Hlavná 5/A, 831 01 Bratislava
9.  Jarmila Porubská, Hlavná 5/A, 831 01 Bratislava
10. Anna Krejčová, Bellova 9, 831 01 Bratislava
11. Ing. Dušan Votava, Bellova 7, 831 01 Bratislava
12. Ing. Marta Votavová, Bellova 7, 831 01 Bratislava
13. Mgr. Art. Mikuláš Magdolinič, Bellova 2C, 831 01 Bratislava
14. RNDR. Daniela Vacková, Jana Zajíce 2021, 511 01 Turnov ČR
15. Matúš Uličný, Bellova 2E, 831 01 Bratislava
16. Mgr. Michaela Saccardin, Hlavná 4, 831 01 Bratislava
17. Ingrid Prúnyiová, Súmračná 8, 821 02 Bratislava
18. Hl. mesto SR Bratislava, oddelenie správy majetku, Primaciálne nám. 814 99 Bratislava
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Na vedomie:
19. MDVRR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Odd. oblastného hygienika Bratislava,
 Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
17.Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
18. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
19. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
20.Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

- OHo
- OPaK
- ŠVS

21. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika,823 05  Bratislava
22. MO SR, Sekcia majetku, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava
23. Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
24. TI, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
25. Magistrát hl. m. SR Bratislava-ODP, Primaciálne nám 1, 814 99 Bratislava
26. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, TU - odd. ŽPaÚP

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

Potvrdenie dátumu zverejnenia
   Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:


