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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 § 7a ods. 2, písm. i) zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný úrad“) rozhodnutím č. 2950/2019/UKSP/SILJ-50 zo dňa 22.02.2019 podľa § 62 

zamietla žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  s názvom „Základňová stanica 

elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova, Bratislava“, na pozemku parc. č. 7094/1, 

v kat. úz. Vinohrady, na Bellovej ul. v Bratislave (ďalej len „Stavba“), ktorej stavebníkom je 

spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 

270 (ďalej len „Stavebník“) v zastúpení BG Partners, s.r.o., so sídlom Zámocká 36, 811 01 

Bratislava,, IČO: 47 249 561 (ďalej len „Splnomocnenec“), na ktoré bolo dňa 30.09.2013 

vydané územné rozhodnutie  č. ÚKaSP-2013/125/KON-UR-15 právoplatné dňa 28.11.2013 a 

dňa 10.08.2015 bolo vydané stavebné povolenie č. ÚKaSP-2015/100/JAP-34 právoplatné dňa 

11.09.2015, ktoré bolo dňa 21.04.2016 v mimo odvolacom konaním rozhodnutím č. OU-BA-

OVBP-2016/16643/KVJ právoplatným dňa 17.05.2016 zrušené.  

 

Dňa 15.08.2019 Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako 

príslušný odvolací orgán rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2019/74243/KVJ podľa 

ustanovenia  § 59 ods. 3 a ustanovení  § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 11.09.2019  zrušil rozhodnutie č. 2950/2019/UKSP/SILJ-50 zo dňa 22.02.2019 a vec 

vrátil prvostupňovému správnemu orgánu, ktorý vydal predmetné rozhodnutie na nové 

prejednanie a rozhodnutie. Stavebný úrad oznámil listom č. 11940/2019/ÚKSP/SILJ-ozn zo 

dňa 04.12.2019 účastníkom konania začatie stavebného konania. 

 

 Stavebný úrad na základe ustanovenia § 60 ods. 1) stavebného zákona  

 

 

v y z ý v a 

 

 

stavebníka, aby v lehote najneskôr do 31.03.2021 predloženú žiadosť doplnil o: 

 

 projektovú dokumentáciu stavby spracovanej podľa vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona na základe aktuálnych zákonných ustanovení (vyhlášky, technické 

normy),  
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 posúdenie stavby novej použitej technológie a jej vplyv na ochranu zdravia 

a životného prostredia na základe aktuálnych vyhlášok a technických noriem, ktorým 

predmetná stavba podlieha. 

 

Z uvedených dôvodov stavebný úrad podľa § 29 ods. 1) zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebné 

konanie 

 

p r e r u š u j e. 

 

 

Stavebný úrad bude podľa § 29 ods. 4) správneho poriadku pokračovať 

v konaní z vlastného podnetu alebo na podnet stavebníkov len čo pominú prekážky, pre ktoré 

sa konanie prerušilo a stavebníci doložia svoje podanie podľa výzvy stavebného úradu, 

prípadne uplynie určená lehota.  Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa § 29 ods. 5) 

správneho poriadku neplynú. V prípade, že v stanovenej lehote podanie nedoplníte, bude 

konanie podľa § 60 ods. 2) písm. c) stavebného zákona zastavené. 

 

Ak predložené doklady nebudú postačovať k riadnemu posúdeniu žiadosti z hľadiska 

záujmov sledovaných v správnom konaní, môže stavebný úrad určiť rozsah, spôsob a lehotu 

ich doplnenia. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 
Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63  

stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil listom č. 

11940/2019/ÚKSP/SILJ-ozn zo dňa 04.12.2019 účastníkom konania začatie stavebného 

konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania 

mohli uplatniť svoje námietky do 15 pracovných dní odo dňa doručenia. Žiaden z dotknutých 

orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. 

 

Dňa 09.11.2019, 14.01.2019 a 15.01.2019 boli vznesené námietky a pripomienky 

účastníkov konania a následne bol Stavebník listom č. 203/2020/11940/2019/UKSP/DANE 

zo dňa 27.01.2020 požiadaný o zaslanie stanoviska k pripomienkam. 

 

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad predložené podanie opätovne preskúmal a 

zistil, že neposkytuje dostatočný podklad pre vydanie stavebného povolenia, preto vyzval 

stavebníka k doplneniu podania.  

 

Správny orgán je povinný poskytnúť pomoc a poučenie, aby účastník konania v konaní 

neutrpel ujmu, pre neznalosť právnych predpisov. Na odstránenie nedostatkov správny orgán 

je povinný poskytnúť účastníkovi konania primeranú lehotu. Stavebný úrad vyzval 

stavebníkov, aby doplnili konkrétne podklady, ktoré sú potrebné pre vydanie rozhodnutia, 

určil im primeranú lehotu na ich doplnenie a poučil ich o dôsledkoch nedoplnenia podania. 

Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 
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P o u č e n i e 

 

 
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods. 3) správneho poriadku nemožno odvolať. 

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 
 

 
 

 

Mgr.  Rudolf  K u s ý 

starosta mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto 

v z. podľa poverenia č.50/2020 

zo dňa 3.10.2020 

Ing. Stanislav Winkler 

zástupca starostu mestskej časti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

Účastníkom konania: 

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. Ljubica prunyiová, Bellova 1987/3, 831 01 Bratislava 

19. Ing. Henrieta Mlynčárová, Súmračná 3256/8, 821 02 Bratislava 

20. Hl. mesto SR Bratislava, oddelenie správy majetku, Primaciálne nám. 814 99 Bratislava 

21. Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava 
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