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Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje//@ Bratislava 

/ 3821/2021/364/2020/UKSP/PETL-

upv. 

 

Ing. Petrová/ 0249253384 / 

lucia.petrova@banm.sk 

02.08.2021 

Vec 

Upovedomenie účastníkov konania o 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 § 7a, ods. 2, písm. i) zákona č. 377/1990 

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

„stavebný úrad“) vydala rozhodnutie č. 3821/2021/364/2020/ÚKSP/PETL-16  zo dňa 

10.06.2021, ktorým zamietla návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Rezidencia 

ELANIUS“ na ulici Pod Vachmajstrom, na pozemkoch parc. č. 6712/61, 4975/7, 6712/57, 

6712/59, 6712/60 a 4975/1 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave, nakoľko  

stavebníkmi predložená dokumentácia vypracovaná Ing. arch. René Baranayom v marci 2019 

nie je v súlade  s Územným plánom zóny Koliba – Stráže v znení zmien a doplnkov, ktorého 

záväzná časť bola vymedzená Všeobecne záväzným nariadením schváleným miestnym 

zastupiteľstvom Bratislava – Nové Mesto (MZ) zo dňa 26.11.1996, uznesením číslo II/15/13; 

uznesením MZ číslo 6/2000 zo dňa 13.06.2000 a uznesením MZ číslo 1/2008 zo dňa 

16.04.2008 z dôvodu, že územie nie je v zmysle Územného plánu zóny Koliba – Stráže 

vymedzené hranicou možnej zástavby pozemku, z čoho vyplýva, že predmetný pozemok CKN 

parcelné číslo 6712/61, katastrálne územie Vinohrady nie je určený na zástavbu. 

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zákonom stanovenej lehote odvolali, dňa 24.07.2021 

navrhovatelia Maar Legal, s.r.o., Dunajská 6, 811 08 Bratislava, IČO: 44157673, WM Invest 

SK, s.r.o., Nevädzova 6E, 821 01 Bratislava, IČO: 50841581, ETN Slovakia, s.r.o., Tupého 

23/A, 831 01 Bratislava, IČO: 31379508, Legal Enginnering, s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 

Bratislava, IČO: 48336076. Podanie bolo zrealizované v elektronickej podobe, autorizované 

podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci  Maar Legal, s.r.o., 

Dunajská 6, 811 08 Bratislava, IČO: 44157673 a Legal Enginnering, s.r.o., Nevädzova 6, 821 

01 Bratislava, IČO: 48336076. Doplnenie podania v elektronickej podobe, autorizované podľa 

osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci spoločnosťou WM Invest 

SK, s.r.o., Nevädzova 6E, 821 01 Bratislava, IČO: 5084158 bolo dňa 27.07.2021 a doplnenie 

podania v elektronickej podobe, autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej 

podobe výkonu verejnej moci spoločnosťou ETN Slovakia, s.r.o., Tupého 23/A, 831 01 

Bratislava, IČO: 31379508 bolo dňa 28.07.2021 prostredníctvom splnomocneného zástupcu 

Mgr. Branislava Weltera, Levárska 7, 841 04 Bratislava. 

 

Podľa rozdeľovníka  

mailto:banm@banm.sk
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Podľa ustanovenia § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších 

predpisov Vás, ako účastníkov konania upovedomujeme o podanom odvolaní. Odvolanie tvorí 

prílohu tohto listu. Zároveň Vás vyzývame, aby ste sa v lehote do 7 dní odo dňa doručenia 

tohto oznámenia k nemu vyjadrili. Svoje vyjadrenie zašlite na adresu tunajšieho úradu. 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

    Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                       starosta mestskej časti 

                       Bratislava - Nové Mesto 

    v z. podľa poverenia č.37/2020 

            zo dňa 27.07.2020 

            Ing. arch. Kamila Marušáková 

            vedúca odd. ÚK a SP 

 

 

Príloha:  

1. Odvolanie – navrhovateľov Maar Legal, s.r.o., Dunajská 6, 811 08 Bratislava, IČO: 

44157673, WM Invest SK, s.r.o., Nevädzova 6E, 821 01 Bratislava, IČO: 50841581, 

ETN Slovakia, s.r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava, IČO: 31379508, Legal 

Enginnering, s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO: 48336076 

 

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou:  

Účastníkom konania: 

1. WM Invest SK, s.r.o., Nevädzová 6E, 821 01 Bratislava 

2. ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 

3. Legal Engineering, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava 

4. Maar Legal, s.r.o., Dunajská 6, 811 08 Bratislava 

5. WWS Koliba, s.r.o., Nevädzová 6E, 821 01 Bratislava 

6. Vlastníci pozemku parc. č. 4975/1, parc. č. 4975/6, parc. č. 4976/43, parc. č. 4976/47 a 

parc. č. 4976/59  evidovaní na LV č. 7531, k.ú. Vinohrady 

7. Vlastníci pozemku parc. č. 6712/128, evidovaní na LV č. 6185, k.ú. Vinohrady 

8. Klamová Gabriela, Vyšehradská 11, 851 06 Bratislava 

9. Klement Jozef, Hontianska 9, 821 09 Bratislava 

10. Klementová Ulrike, Hontianska 9, 821 09 Bratislava 

11. Vlastníci pozemku parc. č. 4976/42, evidovaní na LV č. 7529, k.ú. Vinohrady 

12. Ing. Kľúčik Marián, Pod Vachmajstrom 12, 831 01 Bratislava 

13. Ing. Kľúčiková Alena, Pod Vachmajstrom 12, 831 01 Bratislava 

14. Niňaj Tomáš,  Ladiverova 2904/4, 01001 Žilina 

15. Niňajová Denisa, Ladiverova 2904/4, 01001 Žilina 

16. Vlastníci pozemku parc. č. 6712/124, evidovaní na LV č. 6166, k.ú. Vinohrady 

17. Vlastníci pozemku parc. č. 6712/53, evidovaní na LV č. 5844, k.ú. Vinohrady 

18. Vlastníci pozemku parc. č. 6712/54 a parc. č. 6712/101, evidovaní na LV č. 5843, k.ú. 

Vinohrady 
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Doručuje sa za účelom vyvesenia 

 

19. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť 

po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť 

 

 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 

 
 



Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku
Junácka 1
832 91 Bratislava

k sp. Zn. 6938/2020/UKSP/PETL
resp. sp. zn. 364/2020/4135/20 19/UKSP/PETL

o povolení výstavby v k.ú. Vinohrady na parc. reg. C, Č.: 6712/61

VEC: Vvjadrenie k oznámeniu O Začatí konania o zamictnutí návrhu, Žiadost‘ o rovnaké

zaobchádzanie a žiadost‘ o vrátenie správneho poplatku

Stavebníci:

A 1/ Maar Lega!, s. r. o., sídlo: Dunajská 6. Bratislava 811 08. zapísaná v Obchodnom registri

‘I * Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 52255/B; ICO: 44 157 673, DIČ:

iře 2022606267 IC DPH: SK2022606267, poclľa 4, (ďakj len „Maur Legu!, s. r. o. ‘9

2/ WM Invest SK, s. r. o., sídlo: Nevädzová 6E, Bratislava - mestská čast‘ Ružinov 821 01,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro. vložka číslo:

1 l875lJB; lCO: 50841 581, DIC:2120493023, IC DPH: SK2120493023 podľa4, (‘d‘alejleiz

WM InvesÍ SK, s. r. o. ‘9

3/ ETN Slovakia, s.r.o., Sídlo: Tupého 23/A, Bratislava 831 01, zapísaná v Obchodnom

registri Okresněho súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 7591/B; ICO: 31379508, DIC:

2020303219, lC DPI-I: SK20203032!9 podl‘a 4 (ďalej len „ETNSlovakia, s.r.o.‘9

4/ Legal Engineering, s. r. o., sídlo: Nevädzová 6, Bratislava - mestská čast‘ Ružinov 821 01,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo:

106968!B; ICO: 48336 076, DIC: 2120146127 IC DPH: SK2120146127, podl‘a 4 (‘d‘alej Jen

„Lega! Engineering, S. ľ. o. ‘9

Maar Lega!, s. r. o., W‘f Invest SK s. r. o., ETNSlovakia, s.r.o., Lega! Engineering, s. r. O.

spolu d‘alej len „Stavebníci“

I.

Vyjadrcnie k začatiu konania o zamictnutí návrhu

Listorn zo dňa 30.09.2020 (datovaný k 16.09.2020) ste nás vyzvali, aby sme sa vyjadrili k

oznámeniu o začatí konania o zarnietnutí návrhu. Súčasťou oznámenia neboli žiadne dčvody

ani listiny, ku ktorýrn by bob možné sa vyjadrit‘. lnštitút konania o zamietnutí návrhu právny

poriadok Slovenskej republiky nepozná a nikdy nepoznal. Preto takého konanie nikdy nezačalo,

neprebieha, ani neskončí a to vo veci žiadneho stavebníka v žiadnoni stavebnom konaní odo

dňa prijatia správneho poriadku. Nakol‘ko konanie o zamietnutí návrhu nezačalo a ani nezačne,



je zrejmé, že výzva stavebného úradu nie je vydaná podl‘a právneho poriadku platného v

Slovenskej republike. Z doteraz vykonaných úkonov stavebného úradu je zrejmé. že vo veci

vydáva výlučne zmätočné alebo nezákonné rozhodnutia a postupLlje v konaní nezákonne.

Nemožno od nás ako účastníkov správneho konania spravodlivo požadovat‘, aby sme sa

vyjadrili k zrnätočnej výzve stavebného úradu ajeho nezákonnému postupu inak ako tak, že

konanie stavebného úradu označíme za zmätočné, ktoré sa vymyká zo zákonného rámca

právneho poriadku Slovenskej republiky. Konanie stavebného úradu považujeme za nezákonné

prieťahy v konaní, ktoré vznikajújednak nekonaním stavebného úradu ajednak konaním, ktoré

nemá žiadnu oporu v právnom poriadku. Aj konanie, ktoré je celkom zrejme nezákonné, je

potrebné považovat‘ za priet‘ahy v konaní.

II.

Žiadosť o vrátcnie správneho poplatku

Stavebný úrad vo veci bez zavinenia Stavebníkov nekoná od 17.06.2020, kedy mu bol

odvolacím orgánom doručený spis na nové konanic vo veci, čím boli spösobené nezákonné

priet‘ahy v tejto fáze konania v trvaní 9 mesiacov. Správne konanic sa začalo návrhom zo dňa

15.02.2019, a teda k dnešnému dňu trvá 25 mesiacov (z čoho iba 2 mesiace bol spis na

odvolacom orgáne).

Žiadame o vrátenie správneho poplatku z dóvodu, že stavebný úrad vo veci nerozhodol v

zúkonom stanovenej 30-dňovej Iehote. Pokial‘ poplatok nebude vrátený do 15 dní,

budeme sa domáhat‘ zaplatenia súdne. Sme presvedčcní, že stavebný úrad bude aj

_____

nad‘alej pokračovat‘ v priet‘ahoch v konaní a o žíadosti o vrátenie správneho poplatku

úmyselnc v zákonncj lehote nerozhodne.

Priet‘ahy v konaní potvrdil Okresný úrad v rozhodnutí OU-BA-OVBP2-2020/074703-

ZAD zo dňa 25.05.2020 a opa kovane aj Okresný prokurátor v upozornení zo dňa

07.02.2020 sp. zn. Pd 230/19/1103-6 a v upozornení zo dňa 08.01.2021 sp. zn. Pd

189/20/1103-7.

III.

Diskriminačná námietka



Zákon 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v 2a ods.

2) definuje priamu diskrimináciu: Priama diskri;ninácia je konanie alebo opomenulie, pri

ktorom sa s osobou zaobchdza menej priaznivo, ako sa zaobchcdza, zaobchcídzalo alebo by

sa mohlo :aobchódzat‘s inou osobou vporovnaÍeľnej situácü.

Spoločníkom a konatel‘om Stavebníka WM Invest SK, s. r. o. je Ing. Miroslav Welter, ktorý je

zároveň spoločníkom a konateľom v spoločnosti WM Development. s.r.o., sídlom: Nevädzová

6E, Bratislava - mestská čast‘ Ružinov 821 01, IČO: 43 920 764. zapísaná v OR OS BA 1., odd.

Sro, vl. Č.: 100362/B ďalej len „ WM Dei‘elopmenr, s.r.o. ‘ WM Development, s.r.o. podala

dňa 14.05.2019 podnet na preskúmanie nečinnosti a trestná oznámenie v súvislosti s

protizákonnou činnost‘ou v konaní o návrhu zo dňa 27.06.2017 na vydanie rozhodnutia o

umiestnení stavby „Bytový dom — Rezidencia Medici“, Vlárska ulica, kú. Vinohrady. V

súvislosti s trestným oznámením bob začaté trestná stíhanie vo veci. následne trestná stíhanie

proti konkrétnej osobe. pričom dóvodnosť trestného stíhania potvrdil vyšetrovatel‘ PZ. aj

dozorujúci prokurátor, a následne aj nadriadený prokurátor pri konaní o st‘ažnosti proti

vzneseniu obvinenia R. K., ktorú zamietol. Trestné stíhanie R. K. nad‘alej trvá a vzhl‘adom na

okolnosti spáchania skutku sú pravdepodobne vykonávaná úkony aj voči d‘alšíni podozrivým

osobám z prostredia stavebného úradu, nakol‘ko WM Development, s.r.o. v oznámení

kriminality a inej protispoboČenskej činnosti popísala skutočnosti, ktorých sa okrem obvincnej

osoby dopustili aj d‘alšie osoby z prostredia stavebného úradu.

Bezprecedentně priet‘ahy a kumulovanie absurdnc nezákonných postupov v tomto konaní sp.

zn. 6938/2020/UKSP/PETL vnímame ako diskrimináciu‘ a formu pomsty stavebného úradu

Ing. Miroslavovi Welterovi, konatel‘ovi a konečnému užívateľovi výhod Stavebníka. Stavebný

úrad zámenie spósobuje pricťahy v konaní ako aj neštandardné a nezákonná postupy ako akt

osobnej pomsty. Pre porovnanie uvádzame nižšie stavby stavebníkov v rovnakej lokalite

s uvedením spósobu a času konania stavebného úradu.

1 2 ods. I antidiskrirninačný zákon: Dodržiavanie zásady rovnakého zaobehádzania spočíva v zákaze

diskriminácie z dóvodu pohlavia. náboženského vvznania alebo Viery. rasy, príslušnosti k národnosti alebo

etnickej skupme, zdravotného postihnutia, veku. sexuálne orientácie, manželského stavu a rodinného stavu. farhy

pleti, jazyka. politického alebo mého zmýšl‘ania, národného alcbo sociálneho póvodu, majetku, rodu alebo mého

postavenia alebo z dóvodu oznámcnia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
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Iv.

Nerovnaké zaobchádzanie z časového hl‘adiska a procesného postupu

K podaniu prikladáme tabul‘kový prehl‘ad časovej náročnosti procesných postupov stavebného

úradu v prípadoch, ak konečným užívateFom stavebného zámeru je Ing. Miroslav Welter a

časovej náročnosti rovnakých procesných postupov v mých prípadoch v rovnakej Iokalite.

Z tabul‘ky je zrejmé, že od podania návrhu na umiestnenie stavby do rozhodnutia v prípade

vyššie spomenutého zámeru Rczidcncia Medici uplynulo 834 dní (z toho stavebný úrad konal

429 dní pri prvorn projednaní a 268 dní pri opätovnom projednaní).

Z tabuľky je tiež zrejmé, že od podania návrhu na začatie spojeného územného a stavebného

konania po dnes v našom konaní o stavebnom zámere Rezidencia Elanius uplynulo 763 dní (z

toho stavebný úrad konal 381 dní pri prvom prejednaní a 275 dní zatial‘ trvá opätovné

prejcdnanie).

Naproti tornu, v rovnakej lokalite o návrhu na začatie spojeného územného a stavebného

konania štyroch rodinných domov za 110 dní vrátanc leh6t na doručovanie a poslanie

námietok (rozhodnutie 8I5Iĺ2OI8ĺÚKSP/l-IA[)L-75). Ďalších 5 rodinných domov (v nich 12

bytových jcdnotiek) tunajší stavebný úrad povolil za 60 dní vrálane lehöt na doručovanie a

poslanie námietok (rozhodnutie 6421/2020/LJKSP/VORE-l 15). V tejto súvislosti

poukazujeme aj na štatistiku priemernej dÍžky stavebných konaní natunajšoni stavebnom úrade,

vyhotovenú Evou Daňovou, toho času poverenou vedením odd. ÚKaSP, z ktorej vyplýva, že

priemernú dÍžka konania na tunajšorn stavebnom úrade bola v rokoch 2014 - 2018 od ‘70

do 90 dní. Je zrejmé, že dÍžka trvania u stavebníka približne 10 násobne presahuje

prerneranú dÍžku trvania a 30 násobne zákonnú dÍžku trvania.
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povernná vedenlm odd. UKaSP

Okrem absurdného rozdielu v celkovej dÍžke konaní poukazujeme na fakt, že v našom konaní

ešte ani len nebol urobený prvý - základný - procesný úkon voči účastníkorn - oznámenie o

začatí spojeného územného a stavebného konania, na ktorý poukazoval v rozhodnutí Okresný

úrad a v upozornení okresný prokurátor. Práve naopak, tento úkon bol zniaren napriek dvom

upozorneniarn prokurátora a rozhodnutiu odvolacieho orgánu, pričorn tento útok proti

poriadku vo verejnýcb veciach do dnešného dňa trvá. Podfa našich vedomostí bob

oznámenie vyhotovené (aje aj súčasfou spisu — nepodpísané), avšak nebolo doteraz odoslané.

V.

Ncrovnaké zaobchádzanie z vccného hľadiska

R. 2014 R. 2015 R. 2016 R.2017 R.2018

Počet prjatých podnetoy 1857 2117 2202 2383 2668

Počet vybavených konanf 1247 1125 1169 953 1296

fpčet Vydaných rozhodnuti 884 806 821 612 924

Prjememá dížka trvania
konania 70 80 90 75 70

Počet zamesnancc)y
stavebného úradu 9 7,28 6,75 8,76 9,67

Počet konaní na
zamestnanca 138 155 173 141 134

Počet podaní (podnetov) na
Zamestrianca 206 291 326 352 276
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Stavebný úrad okrem procesného postupu pristupuje diametrálne odlišne aj k vecnému

posúdeniu v konaniach, podl‘a toho, kto je účastníkorn. Odlišný prístup posudzovania súladu

súladu s územnoplánovacou dokumentáciou preukážeme pri stavbách:

- 4 Rodinné domy (povolené 8151/2018/ÚKSP/HADL-75),

- 5 Rodinných domov (povolené 6421/2020/UKSP/VORE-1 15),

- 3 rodinné domy (na parcele 44 12/7, LV Č. 6725, zapísané ako “Trojgeneračný RD“),

- Rezidencia Elariius -je predmetom tohto konania.

Stavby graficky znázorníme

- Obr. 1: na podklade aktuálnej katastrálnej mapy,

- Obr. 2: na podklade grafickej časti ÚPZ Koliba - Stráže z r. 1996

- Obr. 3: na podklade graf‘ickej časti ÚPZ Koliba - Stráže z r. 2000

- Obr. 4: na podklade grafickej časti ÚPZ Koliba - Stráže z r. 2008.

Z Obr. I je zrejmý aktuálny stav územia, ktoréje územne regulované Úzernným plánom Koliba

Stráže s vyznačením jednotlivých stavieb. Naposledy, ked‘ stavebný úrad vyjadril Stavebníkom

svoj názor k stavbe stavebníkov (tj. v rozhodnutí o zamietnutí zo dňa 2.3.2020, teda pred vyše

rokom), vyčítal stavbe nesúlad s územným plánom zóny, nakoľko na pozemku nieje stavebná

čiara.
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Stavebníci proti tomuto argumentu namietali, vzhl‘adom na ust. 6 ods. 3 UPZ Koliba - Stráže,

ktorý stanovuje, že regulačné prvky priestorového usporiadania sa použijú len na rodinné

domy, avšak stavebný úrad pri citácii UPZ Koliba Stráže zámerne vypustil slovné spojenie

„rodinné domy“, nakol‘ko v prípade presnej citácie by rozhodnutie stavebného úradu vyznelo

na prvý pohl‘ad úplne zmätočne.

Nad rámec tejto argumentácie je však zrejmé, že stavebný úrad takúto úvahu týkajúcu sa

stavebnej čiary nepoužil pri žiadnej zo stavieb mých stavebníkov v lokalite, čo preukážerne

zobrazením stavieb na podklade grafkkej časti územného plánu zóny v jeho jednoliivých

časových verzi ách. (vre pre/ilc/nosťpokmčovanie na c/lšej sírane)
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Prenesenie stavieb na podklad grafickej časti ÚPZ Koliba - Stráže z roku 1996 je výpovedné

najmä z pohl‘adu ostatných stavieb. V prípade stavieb 4 RD na Strážnej a “Trojeneračnáho

domu Na rozhliadke“ platí uvedená priestorová regulácia až po dnes. Je teda zrcjmé, že

Trojgencračný dom Na rozhliadke výrane vybočujc z hraníc možnej zástavby a prekračuje

väčšinou objemu stavebnú čiaru. Jeden zo štyroch rodinných domov “Strážna“ je taktiež

úpine mimo reulačných prvkov priestorového usporiadania. Tieto domy zároveň

presahujú územný celok “D“. Taktiežje úplne zrejrné, že stavba “Rodinný dorn E“, povolená

v decembri 2020, je takmcr celým obiemom za stavebnou čiarou, ktorá v uvedenej pozícii

platí podnes. Navyše na parcele, na ktorej stojí nic sú vyrnedzené hranice možnej zástavby a to

celé je dané tým, že predmetnou parcelou bola plánovaná cestná komunikácia. Stavbaje mimo

úzernného celku “H“. K tornu dodávarne, že narozdiel od našej stavby bytového domu, na ktorú

sa regulácia stavebnou čiarou nevzt‘ahuje, išlo vo všetkých prípadoch o rodinné domy, na ktoré

sa regulácia stavebnom čiarou vzt‘ahuje.

Ako je z Obr. 2 zrejrné, v roku 1996 bola cestná komunikácia plánovaná aj cez čast‘ parcely,

na ktorej Stavebníci navrhujú povolit‘ stavbu v tomto konaní Rezidencia Elanius. Táto čast‘je

zároveň mimo územného celku “E2“. To sa však zrnenilo pri zmenách a doplnkoch Č. I v roku

2000, čoje vidno na obr. 3.

Obr. 2 - Stavby v lokalitc na podklade grafickej časti ÚPZ Koliba - Stráže z r. 1996
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Obr. 3 - Stavby v lokalite na podklade grafickej časti ÚPZ Koliba - Stráže z r. 2000

V roku 2000 došlo k úprave plánovaného vedenia cestných komunikácií. Vo vzťahu k stavbám

RD na Strážnej, resp. Na rozhliadke, sa nemenilo nič; dodnes platí rcgulácia z roku 1996.

Vo vzt‘ahu k rodinnému domu “E“ sa spresnila uličná

čiara. Stavebná čiara, ani hraiiica zástavby sa nemenila,

neposunula, nezrušila, ani nepribudla. Vo vzt‘ahu k

bytovému domu Elanius sa uličná čiara posunula

výraznejšie. Zároveň bol tento pozemok priradený do

územného celku “ElZ“. Pozemok RD “E“ bol

priradený do územného celku “H“.

V

ĺ
B

RD Strážna]

/
‚

‚
‚
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V roku 2008 sa vo vzťahu k stavbám RD na Strážnej, resp. Na rozhliadke nemenilo nič; dodnes

platí regulácia z roku 1996.

Vo vzt‘ahu k “RD E“ došlo k úprave plánovaného vedenia cestnej komunikácie, kedy sa zrušila

plánovaná uličná čiara. Avšak stavebná čiara, ani hranica zástavby sa nemenila,

neposunula, nezrušila, ani neprihudla, tieto platia nad‘alej v znení z roku 1996, tak akoje

zrcjmé z Obr. 2. Je zrejmé, že stavba “RD E“ tieto priestorové regulativy absolútne

nerešpektuje.

Vo vzt‘ahu k Rezidencii Elanius sa v roku 2008 zmenilo

funkčné využitie na “Bytové domy“ (červená farba),

zároveň sa stanovila max. podlažnost‘ 4 a max. koeficient

zastavanej plochy 0,5. Stavebný pozemok, ktorý bol od roku

2000 sůčasťou územného celku ElZ, sa v roku 2008 stal

súčasťou územného celku EIZ2b. V žiadnej z vyššie

uvedených stavieb stavebný úrad nekonštatoval

nedostatok regulácie stavebnou čiarou, okrem stavby

2r

Obr. 4 - Stavby v lokalite na podklade grafickej časti ÚPZ Koliba - Stráže z r. 2008
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Elanius, všetky vyššie uvedené stavby boli podľa názoru stavebného úradu v súlade s

úzeniným plánom zóny, vo všetkých vyššie uvedených prípadoch rozhodoval rýchlejšie.

Z vyššie uvedených informácií je zrejmé, že stavebný úrad pristupuje diarnetrálne odlišne k

vecnému posúdeniu v konaniach. podľa toho, kto je stavebníkom. Všetky stavby mých

účastníkov, ktoié sú rodinnými domami, mat stavebný úrad umiestňovat‘ v súlade s 6 ods. 3

UPZ Koliba - Stráže, ktorý stanovuje, že na umiestnenie rodinných domov sa použijú prvky

priestorového usporiadania. Z faktického umiestnenia stavieb, ako aj z rozhodnutí, ktorými

boli umiestnené a povolené, je zrejmé, že stavebný úrad vóbec neposudzoval súlad s

priestorovou reguláciou, aniju nevyhodnotil, ani vyhodnotenie neuviedol v rozhodnutiach (ani

v stanoviskách k investičnej činnosti). Stavby sú podl‘a rozhodnutí stavebného úradu v skratke

“v súlade s územným plánom zóny“, čoje v rozhodnutiach vyjadrené vždy jednou skratkovitou

vetou.

Naopak, pri Rezidencii Elanius, ktorá je bytovým dornom. a teda stavbou na ktorú sa

nevzťahujú priestorové regulatívy v zmysle 6 ods. 3 ÚPZ Koliba - Stráže, stavebný úrad

posudzuje súlad s územnoplánovacími podkladmi už dva roky, pričom vždy odlišne (pre

podrobnosti vid‘, naše odvolanie z marca 2020, kde sú zhrnuté názory stavebného úradu od

vydania ÚPI až po rozhodnutie). V našorn konaní stavebný úrad za 25 mesiacov ani len

neoznámil začatie konania.

V.

Stavebný úrad bol na rozdiely vo výklade a aplikovaní územného plánu zóny opakovane

Stavebníkmi upozornený, no naďalej úmyselne marí stavebné konanic a diskriniinačnc

odmieta vo veci konat‘, využívajúc nezákonné argumenty (ktoré sú navyše zakaždým mé).

Pritom paralelne v mých konaniach s rovnakým skutkovým stavom postupuje opačne.

Týmto žiadame o rovnaké a nediskriminačné zaobchádzanie v konaní podl‘a stavebného

zákona.

V Bratislave, dňa 19.03.2021
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Maar Lcgal, s. r. o.: WM Invest SK, s.r.o.:

Mgr. Andrej Maar, konateľ Ing. Miroslav Welter, konatel‘

ETN Slovakia, spol. s.r.o.: Legal Engineering, s.r.o.:

PedjaJocié, konatel‘ Mgr. Branislav Welter, konateľ
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Návrh na vydanie
stavebného povolena

-—

Oznámenie začatia 18/06/2020
konunia

Rozhodnutie Dodnes nie je 274

Časové rozdiely V konaniach podia osoby investora

Konania, v kt. je investorom Ing. Miroslav Wolter

Konania v lokalito s odlišným investorom

MČ odd. ŽPaÚP
stanovisku

skorištatovala

_________________

beled s ÚPZ,
stavebné Čiary
neposudzovala

Konante I PoznámkaMEDICI Dátum
trvalo dni

2iadosť o stanovisko k 22/01/2016
investičndmU zámaru

— 733

Vydanie stanoviska k 24/01/2018
investičnému zámeru

Konanje I PoznámkaElantus Dáturs
trvalo dni

Živdosť O

stanovisko k 20/12/2018 MČ BA NM nevydalainvostičflémU
stanovisko dodnes. Vydala lenzamoru

— 820 «vyadrenio« (10.04.2019, tj.
Vydanie 111 dni), kj. však stavebny

stanoviska k
Od nic je úrad nepovažuje za stanovisko

investičnému
zárneru

Návrh na umiestrienie 27106i2017
stavby 429

Návrh zamivtsutý 30/8/2018

834

RoznodnjšeZarnietavé rozhodnutie 14/01;2019 vydané až pozrešene a spis Vrateny 268 podani trestného
oznámnnia

Üzemné rozhodriutie 09/10/2019

Návrh na zaČatie 1 1
spojeného a 15/02/2019 Stavebný árad vydal
územného ) I 381 rozhodnutie bez toho, že by

konania J ) oznámit začvtie korania

Návrh zumietnutý 23/2020 J
763

Zamietavé ) 1 Stavebný úrad za 9 mosiacov
rozhodflUtiv I 17IC6i2020 i nevykonal žiadny úkon

zrušeno a spis I 275 vynimkov zmátočného
vratoný ) ) oznámenia o začati konan/a o

Rozhodnutie Dodnes ninin] zamietnuti

18/03/2020

92

Šlyrl RD - Strážna-Na
rozhliadke

)B15II2O18tÚKSPIIIAD
L-75)

Dátum Xonanio Poznámka
trvalo dni

Žiadosto stanovisko k 17/08/2017
invostičnérnu zámoru

Vydanie stanoviska k 27/11/2017
investičnému zámoru

102

Návrh na zaČatie
spojeného a úzernného 04/07/2016 Posúctcniu sutadu

konasia 5 UPZJo
venovaná jodind

110 Oznámenie o zabat/
veta (str. 19 horn).

03/08/2018 30 Posúdeniu sittadu
konsnia sUPZje

vonovaná jod/na

Rozhodnutie 22/10/2018 vota

ultca Konanio
i Poznámka

Päť RD - Suchá

Datum I trvalo dni I(642112020lUKSP )
/VORE-115)

Žiadosť O

stanovisko k 05109/2019 MČ odd. ŽPuÚP v stanoviskuinnostičriému
skonštatovala sdlad s ÚPZ,zámoru

5 stovebné čiary nopooudzovuta.
Vydanie Vydanie stanoviska zabrato

stanoviska k 10/08/2019 dva oracovné dni.
innestičnemU

zámoru

Žiadosč O

povolonle
25/03/2020

odstránoflia
stavby

Oznámen/e
začatia konania o 03104/2020 9

odstránoni

Vydané povolenie
na odstránonio 19/512020 46

stavby

Otec starostu - ŠIyrl
RD - Sliačska Dátum

Konanie Poznámka
)lia12I4524120201ZPIZ trvalo dni

BOZ)

stanoviskuŽiudosč o stanovisko k 23/03/2020 1 skonštatovuta
investičnému zámoru I súlad s ÚPZ,

27/03/2020 J stavebné čiary ani
biokoridor

Vydanie stanoviska
investičnému zámoru

Návrh na začatie
spojeného a Z toho 15 dni sa doručovulo

územnáho 12/10/2020
(vyhlášku) u 10 dni hola lehota

konasia na námietky. Od uptynutia

60 (posledné lehoty na oznámenie sámintok

doplnenie) po vydan.e rozhodnutia

Ozndmenie
.iptynulo 9 orscovnéch driL

29/10i2020 17 Posuoonie s.žadu s ÚPZ1e
začati konania

— venonasá jediná veta
Rozhodnutie 11/12/2020 43

Poslanec MČ.
Nadstavba a

preslavba RD - Konanie
Dátum Poznámka

Pri Blelom krlžl trvalo dni
)4259120181UKSP

IHAVK-48)

Zmona 10/05/2018
stuvobnika

1
81

Oznámonio 11/06/2010 J MČ odd. ŽPaŮP v stanovisku
začatia konania skonštaloaala nálad 5 ÚPZ,

Stavebné stavebné č/ary viii oiokonidor
30/07/2018 49

povolen/e noposudzonula
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Podanie číslo/zo dňa Naša značka Vybavujc//® Bratislava

Pd 189/20/11 c53-7/ 443 8/202 1/UKSP/MARK- 0249253 I50/kami1a.marusakova@banm.sk 22.03.2021

08.01.2021 up

Vec: Upovedošnenie o prijatých opatreniach v d6slcdku upozornenia prokurátora

Dňa 08.01.2021 bob mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, ktorá je vecne a iiiestne
príslušným stavebným úradom prvého stupňa podľa 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavcbnorn poriädku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
doručené upozornenie prokurátora Okre.snej prokuŤatúry Bratislava III. Č. k.
Pd 189/20/1103-7 zo dňa 08.01.2021 (ďalej ako „upozornenie prokurátora“). Upozornenie
prokurátora reflektuje na preskúmanie zákonnosti postupu tunajšieho stavebného úradu, v
konaní, ktoré sa začalo na základe žiadosti o stavebné povolenie v spojenom územnom a
stavebnom konaní pre stavbu Rezidencia ELANIUS, Pbd Vachrnajstrom, pre číslo parcely
6712/61 a 4975/7 v katastrálnom území Vinohrady, ktorú podali navrhovatelia — stavebníci
Maar Legal, s.r.o., WM Invest SK, s.r.o., ETN Slovakia, s.r.o., Legal Engineering, s.r.o.

Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava III v upozornerií prokurátora poukazuje na
priebeh konania pred stavebným úradom, resp. na predchádzajúce upozornenie prokurátora zo
07.02.2020 pod č.k. Pd 230/19/l 103-6 stým, že préskúmaním administratívneho spisu
dospel k záveru, že stavebný úrad dodnes nesplnil svoju povinnost‘ podl‘a 36 ods. 1 alebo
ods. 2 stavebného zákona a (aj) týn sa dopúšt‘a nečinnosti.

Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava III poukázal s uvedením príslušných právnych
noriem a dóvodov na porušcnie ust. 36 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona; na nesprávnc
stanovený okruh účastníkov konania poukazujúc ia ust. 34 ods.1, ods.2 36 ods.1
stavebného zákona, 59 ods.1, 61 ods.1 stavebného zákona; na nesplnenie povinnosti
nariadit‘ ústne pojednávanie alebo upustit‘ od neho poukazujúc na ust. 35 ods. 3, 36: ods. 1,
36 ods. 2 stavebného zákona, 3 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (šprávny
poriadok) v znení neskorších predpisov; na porušenie ustanovenia 29 ods. 1 zákona o e
Governemntc poukazujúc na ust. 17 ods. 1, 29 ods.l zákona č. 305/2013 Z.z. O

elektronickej podobe výkonu pösobnosti orgánov verejncj moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

*0781752205*

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3

OKRESNA P(ULJRAĺURA
BRATISFAVA III

Okrcsná prokuratúra Bratislava III
netrestný úsek
Vajnorská 47

832 77 Bratislava 3



Prokurátor Okresncj prokuratúry Bratis1ava III vupozornenÍ navrhuje, že cit „]) aby

stavebný úrad bez meškania preskúmal návrhnavrhovateľov na začatie spojeného územného

a stavebného konania a v prípade ak predstavz/e. dostatočný podklad na ďalšie konanie a sú

spojené podmienky na spoločné územné a stavebné konanie. oznámil podľa ý .36 ods. 1 resp.

ods. 2 a v súlade s 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného

konania,
2) aby stavebný úrad doručoval elektronické podanie a elektronický dokument elektronicky v

súlade s ustanovením 29 ods. 1 zákona o e- Governmente,

3,) aby stavebný úradpostupoval vo veci bez prieťahov a vo veci rozhodoj,

4,) prjať účinné opatrenia, aby v budúcnosti nedochádzalo kporušeniam zákona,

5) prejednať upozornenie prokurátora na najbližšej pracovnej porade a oboznámiť s jeho

obsahom zodpovedných pracovníkov úradu

6) v zmysle usranovenia
‚

29 odsek 3 zákona o prokuratúre vybavit‘ upozornenie bez

zbytočného odkladu, najneskór však do 30 dní odo dňa jeho doručenia, alebo ho v tej istej

lehote odstúpiťna vybavenie svojmu bezprostredne nadriadenému orgán,“

Mestská čast‘ Bratislava — Nové Mesto, ktorá je vecne a miestne príslušnýrn stavebným

úradom prvého stupňa podl‘a 11 ‘7 ods. 1 stavebného zákona po preštudovaní upozornenia

zistila, že upozorneriic prokurátora bob podaný. v plnom rozsahu dóvodne a informuje touto

cestou v súlade s ust. 29 ods.4 zákona č. 153/200 1 Z.z. o prokuratúre v platnom znení

prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III o týchto prijatých opatreniach:

Podl‘a 3 ods.4 správneho poriadku: „ S‘právne cirgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa

zaoberať každou vecou, ktorá je predineiom konania, vybavit‘ jai včas a bez zbytočných

prieťahov a použit‘ najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnelnu vybaveniu veci. Ak to

povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vžďy pokúsit‘ o jej zmirne vybivenie. Správne

orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania

účastníkov konania a mých osób.“

PodI‘a 49 ods. 1 správneho poriadku: „Vjednoduchýcli veciach, nczjmä ak možno rozhodnút‘

na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne

bezodkladne.

Podl‘a 49 ods.2 správneho poriadku: „ V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon

neustanovuje inak je správny orgán povinný rozhodnút‘ vo veci do 30 dní od začatia konania;

vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskůr do 60 dní; ak nemožno vzhlzdom na

povahu veci rozhodnút‘ ani v tejto lehote, móže ju primerane predlžit‘ odvolací orgán (orgán

príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemóže rozhodnút‘ do 30, prípadne do 60

dn je povinný o toni účastníka konania s uvedením dóvodov upovedomiť

Podľa 34 ods. 1 stavebného zákona: .‚ Účastníkom úzeřnrzého konania je navrhovatel obec,

ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a fen, komu toto postavenie

vyplýva z osobitného predpisu. ‘w“

Podľa 34 ods. 2 stavebného zákona: „V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní

úzeinia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účasžníkmi konania aj právnické osoby

a )5)zické osoby, ktorých vlastnícke alebo mé práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k

susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov můžu byt‘ rozhodnutím prian‘zo dotknuté.“



Podľa 36 ods.1 stavebného zákona: „Stavebný úrad oznámi začatie územného konania

dotknutým orgánom a všetkým známyln účastníkoni a nariadi ústne pojednávanie spojené

spravidla s miestnyni zistvaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námielky a

pripomienky inóžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávani, inak že sa na ne

neprihliadne. Stavebný úrad oznánii začatie územného konania do 7 dní odo dňa, ked‘ je

žiadosť o úze mné rozhodnutie úplná.“

Podľa 36 ods.2 stavebného zákona: „ Od ústneho pojednávania móže stavebný úrad upustiť

v prípade, že je pre územ je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej

možno posúdiť návrh na úzeniné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od ústneho

poje dnávania, určí lehotu, do ktorej móžu úistníci uplatnil‘ námietky, a upozorní ich, že sa

na neskoršie podané nám ietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracóvných

dní.“

Podľa 39a ods.4 stavebného zákona: „Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení

stavby so stavebným konaním pri jednoduchef stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú
podmienlty umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území pri ostalných stavbách lak
urobí za predpokladu, že pod;nienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.“

Podľa 59 ods. 1 stavebného zákona: „ Účastníknii stavebného konania sú:
a) stavebník
b) osoby, které majú vlastnícke alebo mé práva k pozemkon7 a stavbám na nich vrátane
susediacich pozenikov a stavieb, ak ich vlatnícke alebo mé práva k týmlo pozemkom a
stavbám móžu byl‘ stavebným povolením pr(arno doUcnuté,
c) dzlšie osoby, klorým loto postavenie vyplývä ž ovohiíného predpisu, ‘
a9 stavebny dozoi alebo kvalJ2ko vana osoba
e) projektant v časti, ktorá sa lýka projektu sM“by.“

Podl‘a 61 ods. 1 stavebného zákona: „Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania
dotknutým orgánom, vše tkým známym účastníkoin a nariadi ústne pojednóvanie spojené s
miestnym zistvaním. Súčasne ich upozorní, ž svoje námieky móžu uplatnil‘ najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na p;‘zpomienky a nárnietlcy, které holi
alebo mohli byť uplatnené v ůzemnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa
neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, ked‘ je
žiadosť o stavebné povolenie úplná.“

Podľa 29 ods. 1 zákon o e-Uovernmcntc: ;,Elektronické podanie a elektronický úradný
dokument sa doručuje elektronicky, pričom miestom na elektronické doručovanie je
elektronická schránka, ktorá je aktivovaná. Elektronické doručovanie elektronického podania
a elektronického úradného dokumentu sa vykoná spósobom podľa tohle zákona, ak osobitné
predpisy pri spósobe doručovania elektronickými prostriedkami neustanovujú inak,
ustanovenie prvej vety tým nieje dotknuté.“

Mestská čast‘ Bratislava — Nové Mesto touto cestou uvádza, že prijala nasledujúce opatrenia
v súvislosti s vybavením upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III:

Vedúca stavebného úradu oboznámila povereného zamcstnanca stavebného úradu s obsahom
upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III. Na deň 05.02.202 1 vedúca
stavebného úradu zvolala pracovnú poradú so zamestnancami stavebného úradu, ktorí
zabezpečujú činnost‘ stavebného úradu podl‘a 117 ods.3 stavebného zákona. Predmetom

3



porady bob oboznámenie zamestnancov s odborným kvalifikačným predpokladom

s ohsahom právneho názoru prokurátora Okresiiej prokuratúry Bratislava III v podariom

upozorncnh. Vedúca stavebného úradu poukázala najmä na potrebu dósledne dodržiavat‘ ust.

3 ods. 2, ods. 4, 49 ods. 1, ods. 2 správneho poriadku ako aj ust. 34 ods.1, ods.2, 36

ods.1 stavebného zákona, 59 ods.l, 61 ods.1 stavebného zákona ako aj ust. 17 ods. 1,

29 ods. I zákona o e-Governrnente.

Vedúca stavebného úradu zhodne s právnym názorom prokurátora Okresnej prokuratúry

Bratislava Hl poučila zamestnancov o tom, že ustanovenia 35 ods. 3, 36 ods. 1, 36 ods. 2

stavebného zákona sú, tak ako aj ostatné ustanovenia stavebného zákona, kogentnými

ustanoveniami verejného práva, od ktorých nic je možné odchýliť Sa. V prípade, ak stavebný

úrad dospeje k poznaniu, že navrhovaná stavb je v rozpore s platnou úzcnmopláriovacou

dokumentáciou už na základe podaného návrhu, je namieste v zmysle zásady úzkej súčinnosti

s účastníkmi konania ( 3 ods. 2 správneho poriadku) navrhovateľa na túto skutočnosti

upozorniť a umožnit‘ mu vziat‘ návrh spät‘. K uvedenému je potrebné uviesť, že premietnutie

zásady podľa 3 ods.2 správneho poriadku do správncho konania, resp. do konania podl‘a

stavebného zákona sa prejavuje v tom, že v .clom priebehu konania sa ráta s aktívnou

spoluúčasťou účastníkov konania a stavebný úrad je povinný vytváraf pre takúto spoluúčasť

účastníkov konania optimálne podmienky.

Vcdúca stavebného úradu zhodne s právnym názorom prokurátora Okrcsnej prokuratúry

Bratislava III na porade uviedla, že z dóvodu nesúladu s územnoplánovacou dokumentáciou

nic je možné vyzvat‘ navrhovateľa na odstránene vád návrhu a následne, v prípade ak vady

neodstráni, zastavit‘ konanie, nakol‘ko v tomtoprípade nejde o procesné rozhodnutie ale o

meritorne posudenie voci, o čom ma byť vydane meritorne rozhodnutie V pripade, ak

navrhovatel‘ nevezme návrh späť, je stavebný úrad póvinný postupdvať. pdľa kogentných

ustanovení stavebného zákona, zabezpečit‘ navrhovateľovi možnosť vyjadrit‘ sa k podkladom

rozhodnutia a na základe takto zisteného skutkpvéhb stavu vo veci rozhodnút‘. V opačnóm

prípade dochádza k porušeniu práv navrhovatel‘ na prejednanie voci.

Zhodnc s právnym názorom prokurátora Okresnej prokůratúry Bratislava III je potrebné

uviesť, že keďže stavebný zákon, ako verejnoprávny predpís nepozná konanie o zamietnutf

návrhu, oznámenie stavebného úradu o začatí konania o zamietnutí návrhu zo dňa 16.09.2020

pod Č. 693 8!2020/UKSP/PETLozn. je nulitný správny akt, pretože z neho nie je zrejmé,

začatic akého konania je oznamované, ked‘žc konariie o zamietnutí návrhu stavebný zákon

nepozná, oznámenie nebobo doručené všetkým účastníkom konania a z oznámenia nevyplýva,

či stavebný úrad nariadil ústne poj ednávanie spoj oné s miestnym zist‘ovaním alebo od ústneho

pojednávania upustil. S poukazom na skutočnost‘, že sa jedná o tzv. nulitný správny akt,

a tzv. interný list nic je možné považovat‘ za postup stavebného úradu v konaní je potrebné

uviest‘, že stavebný úrad je od 17.06.2020 nečinný.

V zmysle ust. 49 ods. 1 správneho poriadku v jednoduchých veciach, najmä ak možno

rozhodnúf na podklade dokladov prcdložených účastníkom konania, správny orgán je

povinný rozhodnút‘ bezodkladnc. V zmysle ust. 49 ods.2 správneho poriadku v ostatných

prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnút‘ vo veci

do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodno najneskór do 60 dní; ak

nemožno vzhl‘adom na povahu veci rozhodnúf ani v tejto lehote, móže ju primerane predlžit‘

odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemóže rozhodnút‘

do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dóvodov

upovedomiť. V prípadoch, ked‘ pre povahu veci alebb so zretel‘om na sp6sob a okolnosti jej
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prejednania nemožno rozhodriúť v zákonom ustanovených lehotách, rozhodne o primeranom

pred]žení lehoty odvolací orgán. K predlženiu lehoty musí dójst‘ eštc pred uplynutím zákonncj

lehoty, na základe odövodnenej žiadosti prvostupňového orgánu. Predlžcnie lehoty odvolacím

orgánom nemá povahu rozhodnutia.

V prípade doručovania písomností v konaní je potrebné uviesť, že je potrcbné vždy

reflektovat‘ na okruh účastníkov konania, ktorý upravuje v prípade územného konania ust.

34 a v prípade stavebného konania ust. 59 stavebného zákona a to tak, aby stavebný úrad

umožnil účastníkom konania v úzcinnorn konaní, stavebnorn konaní, prípadne spoj cnorn

územnom a stavebnom. konaní uplatnenie ich práv a právom chránených záujmov pred

stavebným úradom.

V prejednávanej veci je potrebné uviesť zhbdne s právnym názorom prokurátora Okrcsriej

prokuratúry Bratislava IH, že stavebníci sů právnické osoby s aktivovanou elektronickou

schránkou a preto pri komunikácii je tunajší stavebný úrad povinný uplatňovat‘ výkon

verejnej moci elektronicky. K uvedenému i mestská čast‘ dovol‘uje uviest‘, že momentálne

nie je z technického hl‘adiska možné doručovat‘ písomnosti v konaní elektronicky, naprick

skutočnosti, že stavebníci majú aktivovanú elektronickú schránku.

Stavebný úrad po preskúmaní administratívneho spisu pristúpil v súlade s ust. 36 ods.l,

ods.3 stavebného zákona k vyhotoveniu oznámenia o začatí konania pod č.

3821/2021/6938/2020/UKSPĺPETL-ozn. zo dňa 18.03.2021 a písomnc odóvodnil, prečo nic

je možné postupovat‘ podl‘a 39a ods.4 stavébného zákona, resp. z akých zákonných dóvodov

nic sú splnené podmicnky na spojenie územného a stavebného konania. Stavebný úrad

oznámil začatie účastníkom konania rešj5ektujúc ust. 34 stavebného zákona ako aj

jednotlivo dotknutým orgánom podl‘a 140a stavebného zákona.

Mestská časť Bratislava — Nové Mesto, ktorá je vecne a miestne prístušným stavebným

úradom prvého stupňa prostredníctvom vedúccho zamestnanca uskutočnila opatrenia S ciel‘om

pro futuro zabezpečit‘ riadriy a zákonný postup v súlade rcšpcktovaním zásady aktívnej

súčiimosti účastníkov konania, zásady hospodáinosti a rýchlosti konania a zabezpečit‘ riadny

a zákonný postup. Zarnestnancorn zabczpečujúcirn činnost‘ stavebného úradu bola uložená

povinnost‘ oboznámit‘ sa s upozornením prkurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III jeho

úplným preštudovaním, resp. sa oboznámif aj s na vec vzt‘ahujúcou sa právnou úpravou, na

ktorú poukazuje prokurátor Okresnej prokúratúry Bratislava III v upozornenf prokurátora ajej

významom pre postup stavebného úradu v kónaniach podľa stavebného zákona.

/ /1

‚řSLký ĺ

ZIn . Kamila Marusakova

‚-‘ vedúca odd. UK a SP

Príloha:

1/ Oznámenic o začatí konania Č.3821/2021/6938/2O2OJÚKSP/PETL-ozn. zo dňa 18.03.2021

Doručuje Sa: ‘

Okresná prokuratúra Bratislava III, Vajnorská 47, 832 77 Bratislava (k č.k. Pd 189/20/li 03-7)
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MESTSKÁČASt BRATISLÄVA—NOVÉ MESTO
Junácka ul. č. 1, 832 9lBratistava3

Podl‘a rozdel‘ovníka

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Bratislave
3821/20211693 8!2020/UKSP/PETL-ozn. Ing.PetrováiO2/49253 384 18.03 .2021

lucia.petrovabanm.sk

Vec
Oznámenie o začatí územného konania

Dňa 15.02.20 19 bol mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, ako vecne a miestne príslušnému
stavebnému úradu prvého stupňa podl‘a 117 ods.1 zákona č. 50/1:976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov V spojení s ust. 7 ods. 2
písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov doručený návrh navrhovatel‘ov Maar Lega!, s.r.o., Dunajská 6, 811 08 Bratislava, ICO:
44157673, WM Invest SK, s.r.o., Nevädzova 6E. 821 01 Bratislava, ICO: 50841581, ETN Slovakia,
s.r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava, ICO: 31379508, Legal Enginnering, s.r.o., Nevädzova 6, 821
01 Bratislava, ICO: 48336076 (d‘alej len ‚.navrhovateIia‘), o vydanie stavebného povolenia
v spojenorn stavebriom konaní a územnom konaní na stavbu „Rezidncia ELANIUS« s posledným
doplnenírn podania dňa 03.06.2020 (ďalej len :Ýrh“). Predmetoh návrhu je umiestnenie a povolenie

stavby: „Rezidencia ELAN1US‘,
v členení na stavebné objekty:
SO 01 Bytový doni Blánius a príslušné plochy
SO 02 Vodovodná prípojka pitnej vody
SO 03 Kanalizačná prípojka — splašková
SO 04 Pripojovací plynovod a odberné plynové zariadenie
SO 05 Elektrická prípojka — novonavrhovaná
So 07 Plán‘ované detské ihrisko parc. č. 4975/1

miesto stavby: ulica Pod Vacbinajstrom, na pozemkoch CKN parcelné číslo 6712/61, 4975/7, 4975/1,
67 12/60, 6712/57 a 6712/59 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave

druh stavby, účel využitia stavby: pozernná stavba (43a ods.2 stavebného zákona), bytový doni (
43b ods.1 písm. a) stavebného zákona) na bývanie

Popis stavby:

Predmetom projektovej dokumentácie je stavba bytového domu s názvom „Reidencia
Elánius“ so štyrmi bytovými jednotkami a príslušenstvom. Na parkovanie budú použité dva
dvojzakladače, spolu na 8 áut ajedna garáž, slúžiaca na účely návštev, ako občasné parkovanie. Každý
byt je navrhovaný na sainostatnom poschodí, prístupný schodiskom a výťahom. Na prízemí sú
v zmysle projektovej dokumeritácie spomínané autozakladače, v suteréne sú spodně časti zaklaclačov,
kotolňa a kobky. V zrnysle projektovej dókunientácie je hrnotovo objekt prispósobený
svetlotechnickýrn pomerom, preto je v hornej časti hmotovo „vyrezaný‘, na prízemí je zárez z dóvodu
krytia sa pred počasím a lepšieho rnanévrovacieho priestoru pri vjazde a výjazde Z jednotlivých garáží.



V zmysle projcktovej dokumentácie navrlovatelia navrhujú umiestnit‘ a povoliť stavbu

pozostávajúcu zjedného podzemného podlažia a štyroch nadzemných podlaží s poslednýrn hmotovo

zarezaným podlažím pre svetlotechnické vplyvy na okolité budovy. Hlavný vstup je navrhnutý z

pohl‘adu ulice Pod Vachmajstrom, odtial‘to je navrhovaný aj vstup do garáží, ktoré sú navrhnuté pre

stiesnené pomery v podobe zaklaclačov pra automobily. Zakladače sú na 1 .NP bez pevnej podlahy,

zasúvajú sa smerom na 1.PP. Na 2.NP — 4.NP sa nahádzajú v zmysle projektovej dokumentácie tri

identické štvorizbové byty. Na najvyššom podlaží sa nacháclza trojizbový byt. Byty sú v zmysle

projektovej dokumentácie zložené okrem obytných častí - kuchyne, jedálne a obývačky aj zjednej až

dvoch detských izieb, dvoch toaliet, resp. kúpel‘ní, šatníka a technickej miestnosti. Každý byt je

navrhnutý s líniovým balkónom, na ktorý sa dá vyjst‘ z každej obytnej micstnosti. Tri štvorizbové byty

rnajú navrhnuté vysunuté malé balkóny aj najužnú —juhovýchodnú stranu. Byt na najvyššom podlaží

miesto balkóna disponuje atypickou terasou smerorn do ulice. Do suterénu sa v zmysle projektovej

dokumentácie rovnako ako do bytov vchádza cez schodisko resp. výt‘ah a nachádza sa tu centrálna

kotolňa s výlevkou. Z kotolne je navrhnutý technický vstup ku zakladačorn, len za účelom upratania

plochy pod zakladačmi, okrem toho sú v suteréne navrhnuté tri pivničně kobky pra jednotlivé byty.

Jedna bude atypicky umiestnená v podschodiskovom priestore.

Zdroj studenej vody je navrhnutý z novonavrhovanej vodovodnej prípojky. Splaškové vody sú

v zmysle projektovej dokumentácie odvedené do novonavrhovanej kanalizačnej prípojky. Objekt bude

pripojený na verej ný rozvod plynu STL 0,1 Mpa. Vercjný rozvod plynu je strednotlaký aj e prevedený

zmateriálu DNIOO ocel‘. Prípojka bude strednotlaká PB d32, napojená zhora na už eXistujúci rozvod

pomocou prípojkovej navrtávajúcej a1matú1y. Predmetom povSlenia je elektrická prípojka NN a SLP

pre objekt. Napojenie je uvažované z miesta navrh. poistkovej skrine SR, ktorá bude umiestnená na

protil‘ahlom pozemku 6712/61. Navrhovaná SR bdenapojená z existujúcej trafostanice TS. Od

hromadného rozvádzača rnerariia RE, ktorý sa umistni v obvodovom murive domčeka pra smetné

nadoby, bude privedena nova kablova zemna pripojka NN

Priebeh kouania:

Dňa 15.02.2019 podali navrhovatelia návrh na vydanie stavebného povolenia v spojenom

stavebnom a územnom konaní na stavbu „Rezidencia BLANIUS“, na pozemkoch parc. č. 6712/61,

4975/7, 6712/57, 6712/59, 6712/60 a4975/l, na ulici pod Vachmajstrom v Bratislava, katastrálne

územie Vinohrady.
Dňa 14.03.2019 vydal tunajší stavebný úradrozhodnutie Sp. zn. 4135/2019/UKSP/HAVK-68,

ktorým podl‘a 19 ods. I správneho poriadku prerušil konanie a vyzval navrhovateľov, aby v lehote

do 31.12.2019 doplnili žiadosť o vyrnedzené náležitosti. Navrhovatelia priebežne doplňali podanie ato

21.05.2019, 27.06.2019, 17.07.2019, 22.07.2019, 08.08.2019 a 14.08,2019. Následne stavebník listami

zo dňa 17.09.2019 a 27.11.2019 žiadal stavebný úrado pokračovanie v konaní. ‚

Dňa 29.11.2019 požiadal stavebný úrad internýrn listom Č. 44852/4135/2OI9JLJKSP/HAVK

oddelenie životného prostredia a územného plánovania o stanovisko vo veci spojeného stavebného

a územného konania na predinetnú stavbu. Odpoved‘ bota doručená stavebnému úradu formou

interného listu č. 2228/1966/2020/ZP/MRAZ dňa 17.01.2020.

Dňa 07.02.2020 podal prokurátor Okresnej prokuratúiy Bratislava III mestskej časti Bratislava

—Nové Mesto upozornenie prokurátora sp. zn. Pd 230/l 9/1103-6 na dósledné dodržiavanie ustanovení

3 ods. 4 správneho poriadku, 49 správneho poriadku, 36 ods. I a ods. 2, 140a ocls.1 písm. a)

a b) stavebného zákona.

Tunajší sstavebný úrad rozhodnutím č. 364/2020/4135J2019/ÚKSP/PETL-8 Zo dňa

02.03.2020 zamietol v zrnysle 37 ods. 4 stavebného zákona a 46 a 47 správneho poriadku návrh

(žiadost‘) na vydanie stavebného povolenia v spojenorn stavebnom a územnom konaní. Dňa

27.03.220 ‚podali navrhovatelia v zákonom stanovenej lehota odvolanie. Stavebný úrad listom Č.

569 1/2O2OJIJKSP/DANE zo dřa 27.04.2020 postúpil odvolanie spolu s kompletným spisovým

materiálom oďÝolaciemu orgánu. Okrasný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako
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odvolací orgán zrušil rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-200/747003/ZAD zo dňa 25.05.2020,
právoplatné dňa 08.06.2020 rozhodnutie tunajšieho stavebného úradu ě.
364/2020/4135/2OI9ÍÚKSP/PETL-8 zo dňa 02.03.2020 a vrátil vec tunajšiemu stavebnému úradu na
nové prejednanie a rozhodnutic.

Dňa 03.06.2020 doplnili navrhoyatelia podanie o hydrogeologický prieskum,
inžinierskogeologický prieskum, prflohu F a upravenú čast‘ projektovej dokumentácie (sprievodná
a súhrnná technická správa).

Dňa 17.06.2020 Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky doručil
tunajšiemu stavebnému úradu spisový materiál spolu so zrušujúcim rozhodnutím
Č. OUBA- OVBP2-2020/74703/ZAD.

Dňa 16.09.2020 stavebný úrad oznámil. písomnosťou pod č. 6938/2020/ÚKSP/PETL-ozn.
navrhovatel‘orn Maar Legal, s.r.o., WM Invest SK, s,r.o., ETN Slovakia, s.r.o., Legal Engineering,
s.r.o. začatie konania o zamietnutí návrhu. Navrhovatel‘ Lega! Engineering, s.r.o. podal dňa
09.10.2020 tunajšiemu stavebnému úradu námiétky voči oznárneniu o začatí konania o zamietnutí
návrhu.

K obsahu administratívneho spisu je potrebné uviesť, že súčasťou spisu je aj kópia
rozhodnutia Okrcsného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorým povolil
vodnú stavbu SO 06 Dažd‘ová kanai.izácia, ktorá.je súčast‘ou hlavnej stavby „Rezidencia ELNIUS‘
na pozemku parc. č. 6712/61, k.ú. Vinohrady pod č. 1.35.

Súčast‘ou administratívneho spisu je ‚interný list č. 406 19/364/2020íUKSP/PETL zo dua
11.11.2020, ktorým vedúca stavebného úradu pqžiadala oddelenie životného prostreclia a územného
plánovania o posúdenie súladu s územným pnom (stanovisko k investiČnej činnosti) ku stavbe
„Rezidencia Elanius“ na ulici pod Vachmajstrm, ‘napozernkocb parc. 6. 6712/61 a 4975/7, k.ú.
Vinohrady ako aj Interný list 6.44972/1 1067/200/ZP/P1FTA zo dňa 11.12.2020, ktorý je odpoveďou
na žiadosť — interný list, Z obsahu interného listu č. 44972/1 1067/2O2OĺZP/PJFTA vyplýva, že
pozemky CK.N parcelné číslo 6712/61 a parcelně číslo 4975/7, katastrálne územie Vinohrady, na
ktorých je umiestnený investičný zámer Rezidencia Elanius, sú súčasťou plochy s obytnou funkciou
bytové domy, avšak sú mimo plčch vymedzených pre stavbu objektov v zmysle 3 ods.4 Všeobecne
záväzného nariadenia 7/1996 schváleným micstnym zastupitel‘stvom Bratislava — Nové Mesto zo dňa
26.11.1996 v ziiení neskorších zmien a doplnkov: Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava- Nové Mesto Č. 6/2000 zo dňa 13. 6. 2000, Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto Č. 1/2008 zo dťia 16. ‘4 2008 a Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto č. 9/2008 zo dňa 16. :12. 2008 (d‘alej aj ako „VZN“) azároveíí nemajú
stanovené limity využitia czemia v zmysle .3 ods.5 VZN, čo je zrejmé z grafickej Časti územného
plánu, konkrétne z priesvitky 2a-Z2 (schémy grafickej časti sú prílohou interného 1ist). Dalej
z uvedeného interného listu vyplýva, že pozemky CKN parcelně Číslo 6712/61 a parcelné číslo 4975/7,
katastrálne územie Vinohrady nie sú v zmysle Uzemného plánu zóny Koliba — Stráže Zr. 1996
v aktuálnom znení určené na zastavanie a teda predložený investičný zámer nie je v súlade s týmto
územným plánorn.

SúČast‘ou administratívneho spisu je o.i. aj písomnost‘ hlavného mesta SR Bratislavy pod č.
MAGS OUIC 43263/21-1409 Zo dňa 20.01.2021 s názvom „Vrátenie podania“, ktorú adresovalo
hlavné mesto SR Bratislava navrhovatel‘ovi Legal Enginnering, s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava,
ICO: 48336076. Z obsahu písomnosti vyplýva, že tento navrhovatel‘ listom zo dňa 07.01.2021
požiadal Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy „o vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta
SR Bratislavy k investičnej činnosti“ na stavbu „Rezidencia ELANIUS“ v lokalite flul. Pod
Vachmajstrom“, na pozemku parc. č. 6712/6.1 a pozemku parc. č. 4975/7, kat. úz. Vinohrady, k
žiadosti ste priložil projektovú dokumentáciu pre územně rozhodnutie, ktorá pozostávala z teXtovej a
grafíckej časti a z vizualizácií, ktorú vypracovala spoločnosť RB ARCI-fITECTS s r.o., Smetanova 13,
811 03 Bratislava, Ing. arch. René Baranyai, reg. č. I500AA, v decernbri 2020. Dalej písomnosť
poukazuje na stručnú chai-akteristiku investiěného zámeru s tým, že cit. „Zámerom predloženej
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dokumentácie je návrh výstavby bytového doni ii, ktoi má 1 podzemné podlažie, 4-nadzeinné podlažia
a l-ustúpené podlažie, ktoré je zastrešené plochou strechou. Objekt má tvar obdlžnika, o rozineroch

cca 8,050 ;n x 19,950 ni a je navrhnutý v svahovitom úzenů v lokalite ul. Pod Vachmajstroin. V
objekte sz navrhnuté 3 bytové jednotky a statická doprava je riešená v celkovom počte 7 parkovacích
‚niest, ktoré sú unziestnené na ].NP pod objektom. Objekt je dopravne napojený priamo na
konzunikáciu ulice Pod Vachmajstrom. Celková plocha pozemkov je 327 „2, pričoin pare. Č. 6712/6]
má 320 m2 apare. Č. 4975/7 má 7 in2“

balej h]avné mesto SR Bratislava uvádza, že cit. „Po prešžudovaní predloženej projekžovej
dokuinentcjcje investičného zámeru ajeho lokalizáci v území konšta1zjeme, že predmetné pozemky

spadajú do územia, pre ktoré bol spracovaný „ Uzemný plán zóny Koliba - Stráže “, rok 1996 ďalej len
UPN Z Koliba - Stráže‘). Obstarávateľomn predmetného „UPN Z Koliba - Stráže “je Mestská čast‘

Bratislava — Nové JvIesto. Konštalzjeme, že Mestská čast‘ Bratislava - iVové Mesto vyhlásila úplné

znenie Všeobecne závázného nariadenia (VZN) mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/1996 zo
dňa 26.11.1996 o zóväznýcJ? časuiach „ UPN Z Koliba - Stráže“ ako yplýva zo zmnien a doplnkov VZN
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č, 6/2000 zódňa 13.06.2000, Č. 1/2008 zo dňa 16.04.2008 a
pod.“ Obsahom písomnosti sú ďalej príslušné právne normy uvedeného všeobecne záväzného

nariadenia, vzťahujúce sa na prejednávanú vec, konkrétne na ust. 1 ods.2 VZN, 3 ods.1, ods.2,

ods.3, ods. 4, ods.5, ods.6 VZN.

Hlavně mesto SR Bratislava ďalej konštatuje, že cit . ‚predmetný pozemok parc. Č. 6712/6],

kat. úz. Vinohrady, na ktorom je navrhnutý bytový dam pod názvom „Rezidencia ELANIUS“je síce

súčasťozm plochy s obytnozijžmkciou, avšakje mimo pl1ch vymnedzených pre stavbu objektov v zmysle

3 VZN ods. (4) a zórovei nemá stanovené žiadne limitý vyžitia zzenia v zmysle 3 VZJV čoje zrejmé

aj z graJ!ckej časti predmežného územného plánu zóny (‘konlaélne zpriesvit/cy 2a-Z2, tzn. že predmctný

pozemokje nezastavitelzý,). Konštatz/eme, že pozenio.k parc. Č. 6712/61, kat. úz. Vinphrady nic je v

znzy‘le „ UPN Z Kbliba- Stráže“, z roku 1996 v kuái,z,n zmzní zmien doplnkov určený na

zastavanie, tzn. že predložený invcstičný zámer Čavb bytového dommni je v rozpore s platnoz(

spodrobňzjúcozm úzeinnoplónovacou dokumnentáciou - s „tJPN Z Koliba - Stráže “. Na základe

uvedeného Vám,, projektová dokumentáciu vraciame spdť a predloženú žiadosť „ o vydanie závázného

stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k im‘estičnej činnosti“ na stavbu „ Rezidencia ELANIUS“ v

lokalite „ul. Pod Vachmajstrom. ‘ na pozemnkoch parc. č. 6712/61 a 49 75/7, kat. ůz. Vinohrady

považijeme toho času za bezpredmetnú a administratívne ukončená.

Dňa 08.01.2021 bob tunajšienlu stavebnéjnu úradu doručené upozornenie prokurátora

Okrcsnej prokuratúry Bratislava III. Č. k. Pd 189/20/1103-7 zo dňa 08.01.202). Prokurátor Okresnej

prokuratúry Bratislava III v upozomení k porušeniu ust. 36 ods.!, ods.2 stavebného zákona o.i.

uviedol, že stavebný zákon nepozná „konanie o zamietnutí návrhu“ ale rozlišuje buď úzernné konanie

( 35 ods. 1, 36 ods. I a ods. 2 stavebného zákona), stavebné konanie ( 61 ods. 1 stavebného zákona)

atebo spojené územně a stavebné konanie ( 39a ods. 4 stavebného zákona). Uvádza, že stavebný úrad

v oznámení zo dňa 16.09.2020 neuviedol začatie akého konania oznamuje — začatie územného,

stavebného alebo spojeného územného a stavebného konania, čím postupoval v rozpore s citovanými

ustanoveniarni 35 ods. 1, 36 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona. Prokurátor v podanom upozornení

poukázal na rozhodnutie odvolacieho orgánu, konkréťne na str. 12 rozhodnutia Č. OU-BA-OVBP2-

2020/74703/ZAD, kde odvolací orgán stavebnému úradu vytkol, že neuviedol na základe akého

zákonného ustanovenia vykonal spojené územné a stavebné konanie. Uviedol, že túto vadu stavebný

úrad nad‘alej neodstránil a oznámením zo dňa 16.09.2020 opäť jasne nevysvetlil o aké konanic jde

s tým, že v prípade, ak ide o spojené územně a stavebřié konane, nevysvetlil Či sú na spojené konanie

splnené podmienky podl‘a 39a ods. 4 stavebného zákoná

Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava 111 v podanorn upozornení v bode 1 navrhol, cit.

„aby stavebný úrad bez meškania preskúmal návrh navrliovaieľov na začatie spojeného územného a

stavebného konania a v prípade ak predstavzje dostatočný podklad na d‘alšie konanie a sú spojené

4



podmienky na spoločné územné a stavebné konanie oznámil podľa 36 ods. I resp. ods. 2 a v súlade s
‚‘ 6] ods, I stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania.“

Na vec vzt‘ahujúce sa právne normy:

PodI‘a 34 ods.I stavebného zákona: „ Účastníkom úze,nného konaniaje ‚ rhovatel obec,
ak nie je stavebným úradon; príslušným na úze,;mé konanie a ten, komu toto postavenie ‘yplýva z
osobitného predpisu.‘“

Podľa 34 ods.2 stavebného zákona: „ .ľč územno,n kona,ií o zuniestnení stavby, o využívaní
územia, o stavebnej uzávere cz o ochrannouz pásnic sú účastníkmi konania aj právnické osoby aj5‘zické
osoby, ktoiých vlastníc/ce aiebo mé práva k pozemkom alebo stavbcínz, ako aj k szisedným pozemkom a
stavbám vrátane bytov můžu byt‘ rozhodnutím prknio dotknuté.“

Podl‘a 35 ods. I stavebného zákona: „Územně konanie sa začína na písomiiý návrh účastníka,
z podnetu stavebného úradu alebo ného orgánu štótnej správy. jVávrh sa doloží doku,neníáciou
ustanovenou vykonávacími preclpismi k bumb zákonu spracovcmou oprávnenou osobou ( 45 ods.
4,), a dok/ac/nu usanovený,ni osobitnými predpismi. V návrhu sa miedle zoznam právnických osób a
zických osób, ktoré prichódzajú clo úvahy oko účastníci konania a sú navrhovateľovi známi. “

PodI‘a 36 ods.I stavebného zákona: „Stavebný úrad oznámi začatie ézemného conwzia
dotknutým orgánom cm všetkým známyuz účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s
miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účasoíkov, že svoje námietky a priomienký móžu platnit‘
nczjneskoršie pj úswom pojecliiúvcmi ina/c že sina ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámni začatie
územného kona,iia do 7 dní odo c/na, kec/je žiacloť o územné rozhodnutie úplná.

Podľa ods.2stvebného zákona O‘ úslnehopojednávania může stavebný úrad zpustiťv
przpade, že je pre územ je spracovaná úzenzá‘oji]á,iovacia doku;nentácia, na základe klorej možno
posúdil‘ návrh na územnné rozhodnuiie. Ak stavebný úrad upustí 0cl ústneho pojednóvcmia, určí lehotu,
do ktorej můžu účastníci uplatnit‘ námietlcy, a upozorní ich, ŽC sc, na neskoršie podané námietky
neprihliadne; táto lehota nesnuie byt‘ kratšia oko 7pracovných dní.

PodI‘a 36 ods. 3 stavebného zákona: „Dotknuté orgány oznómia svoje sbanoviská v rovnakej
Idiote, v ktorej můžu up/at,uil‘ svoje prionuienlcy cm ;iánuielký účastníci úzenmého konania. Ak niektoiý
z orgánov štátnej správy poirebz/e no riadne posúdenie návrhu di/mší čas, stavebný úrad na jeho
žiadost‘ určené lehotu predjej uplynutím, primercme predlži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený
o začatí územnného konania, neoznámni v wťenej cmlebo precřlženej le/mole svoje stanovisko k
navrhovanej sžavbe, mimů sa za to, že so stavbou z hl‘adiska ním sledovaných záimjmov súhlos!.

PodI‘a 36 ods.4 stavebného zákona: „Začatie územného konania o wniestnení líniovej stavby
alebo v odóvodnených przac/och aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s velicýmn počbomn účastníkov
konania, ako aj územného konania o využití územia, o sfavebnej uzdvere a o ochrannom pásmne, a/c sa
lýka rozsiahleho územia, oznámí stavebný ůrac-/ účasiníko,n územnného konanža verejnózi vyhláškou.
Stavebný úrad oznámni začcztie územného koncmnia verejnou vyhláškou aj v pi‘zvade, že mu účastníci
konania alebo fc/m pobyt ilie sú známi. “ I

PodI‘a 37 ods. 1 stavebného zákona: ;‚Poc/kladom pre vydanie územnného rozhodnutia sú
územnné plány obcí a zón. Ak pre úze,nie nebol sprcmcovaný úzenzný plán obce alebo zóny, podkladom
na vydanie územného rozhodnzttia sú spracované územnoplcmnovacie podklady pocIli ‚‘ 3 cm ostatné
eXistijúce podklady podľa 7cm; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na uydanie
územného rozhodnutici inépodklacly, najmä skutočn osli získané vlastným prieskumom alebo zistenépri
miestnom zist‘ovaní. ‘
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Podľa 37 ods.2 stavebného zákona:,, Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh

predovšetkým z hlidiska starostlivosti o životné prostredie a polrieb požadovaného opatrenia v území

a jeho dósledkov,‘ preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podlz odsekzi J a predchádzajúcimi

rozhodnutiami O úzenií posúcli, či vyhovz/e všeobecným technickým požiadavkáni na výstavbu a

všeobecne lechnický,;z požiadavkáin na stavby užívané osobami s obmedzenozz schopnosiu pohybu,

prípadne predpisom, kloré ustanovzjú hygienické, protipožiarne podinienky, podmienky bezpečnosti

práce a technických zariadení, dopravné podm fenky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o

kuliúrne pam laiky, ochrany poliohospodárskeho .pödneho fondu, Jesného pódneho fondu a pod.,

pokiaľposúdenie nepatrí mým orgánom.

Podľa 37 ods.3 stavebného zákona: „S1cn‘ebnj úrad v úzenmom konaní zabezpečí sianoviská

dotknutých orgán ov a ich vzájomný súlczd a posúdi výjaclrenie účastníkov a ich náinietky. Stavebný

úrad neprihliadne na nómieiky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnop!ánovacozi

dokunientáciou.

Podľa * 37 ods.4 stavebného zákona: ‚Ak stavebný úradpoposúdenínóvrhupodľa odsekov]

až 3 zisti že návrh alebo predloženó dokuinentácia nic je v súlade s podkladmi podlé odseku 1, s

predchádzajúcim I územným i rozhodn utiam 1, so všeobecnými technickými požiadavkam I alebo s

predpismi uvedenými v odseku 2, návrh zamietne.

PodFa 39a ods. 1 stavebného zákona: „ Rozhodnutím iuniesínení stavby sa určzje stavebný

pozemok, uiniestňzje sa stavba na foni, zirčijú sci poclniienky na wniestnenie stavby, určqjú sa

požiadavlcy na obsáh projektovej dokumentócie a čs platnosti rozhodnužia. U,nieslnenie stavby sa

vyznačí v grajickejprílohe územného rozhodnutia.“

PodFa 39a ods.4 stavebného zákona: „ Stáveb6ý úrad spojí úzenmé konanie o umiestnení

stavby so stavebným koncmí,n prijednoduchej stavbei!bo jej prísravbe a nadstavbe, ak súpodmienicy

vmiestnenia jednoznačné vzhl‘adom na pomery v úzen?í,‘ pri ostatných stavbách tak urobí za

predpokladu, že pod,nienky na ich umiestnenie iyplývajú z úženzného plánu zóny.

Podl‘a 3 ods.4 VZN: „Z hiidiska priesiorového usporiadania je stanovené úzenmé

vymedzenie pióch pre stavbu objektov

o to stanovením:

a) ziličnej Čimy,
b) savebnej čiar
c) podružnej stave bnej Čimy,

cl,) hranice inožnej zástavby.

Podl‘a 3 ods.5 VZN: „Limity yužitia územia sú stanovené nedznýnii hodnotami vyzižitiapozenikov a

to:
a) stanovením ncoimálneho koejcien1u zastavanejplobhy,

b) stanovením nzaximculnej podlažnosti.

PodI‘a 3 ods.6 VZN: „ Ůze,‘nné celky, na ktoré sa vzťahijú jednotlivé zóvúzné regztlatívy stanovené

týmto všeobecne závázným nariadením sú územným piánom zóny určené pozemky tak ako sú

vymedzené vo výkrese č. 2a graJckej časti územného plánu, v priesvitkách Č. 2a — Z], 2a — Z2 a v

grajickejprílohe Č. 2 tohoto nariadenia.

K navrhovanému postupu podl‘a 3.9a ods.4 stavebného zákona a k obsahu záviiznej

územnoplánovacej dokumentácie:

V prejednávanej veci je potrebné uviest‘, že sa navrhovate]ia v postavení navrhovatel‘ov

dornáhajú prostredníctvorn návrhu postupu tunajšieho stavebného úradu podl‘a 39a ods.4 stavebného

zákona, Lj. spojenia úzernného konania a stavebného koiiania.‘ Ust. 39a stavebného zákona s názvon-i
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„Rozhodnutie o umiestnení stavby‘ upravuje v ods.1 dcfiníciu rozhodnutia o umiestncní stavby, ktoré

je územnýtn rozhodnutím podľa stavebného zákona, ktorého základný obsah deflnuje ust. 39 ods.1

stavebného zákona. Z obsahu ust. 39a stavebného zákona je zrejmé, že uvedené ustanovenie
obsahuje výnimky, kedy sa rozhodnutic o umiestnení stavby nevyžaduje, konkrétne v ust. 39a ods.3
a v ust. 39a ods.4 upravuje postup, kedy nic je potrcbné viest‘ samostatné územně konanie, ktorého
finálnym štádiorn je samostatné územně rozhodnutie vo forme rozhodnutia o umiestnení stavby.
Apiikáciou ust. 39a ods.4 stavebného zákona dochádza k administratívnemu zjednodušeniu v tom
smere, že možno spojiť konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním. V prípade aplikácic ust.

39a ods.4 stavebného zákona teda stavebný irad vydá rozhodnutie po vykonanom spojenom
územnom a stavebnom konaní, ktorým stavbu umiestni a súčasne povolí a navrhovatel‘ tak nadobudne
subjektívne oprávnenie uskutočnit‘ stavbu na. základe tohto iridividuáineho správneho aktu
konštitutívnej povahy. Z dikcie ustanovenia 39a.ods.4 stavebného zákona vyplýva, že stavebný úrad
spojí územně konanie o umicstnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej
prístavbc a nadstavbe, ak sú podmicnky umiestnenia jednoznačné vzhl‘adom na pomery v úzmí; pri
ostatných stavbách tak urobí za predpokiadu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného
plánu zóny.

V prejednávancj ved je potrebné uviest‘, že predložený návrh navrhuje umiestnit‘ inú ako
jednoduchú stavbu, rovnako sa nejedná o prístavbu ani nadstavbu jednoduchej stavby, ale o návrh
výstavby bytového domu, ktorý má I podzemné podlažie, štyri nadzemně podlažia ajedno I.stúpené
podlažie, ktoré je zastrešené plochou strechou. Z uvedeného je zrejmé, že objektívne vyiúčené
spojenie územného a stavebného konania z dóvodu uvedeného v ust. 39a ods.4 stavebněho zákona
v texte pred bodkočiarkou. Text ust. 39a ods.4. stavebného zákona za bodkočiarkou upravuje prípad
spojcnia pri ostatných stavbách, tj. aj pri st;bách obdobných ako navrhujú umiestniť a povolit‘
navrhovatelia, avšak výlučne a len pre prípad, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú
z uzernneho pianu rony V pupde navihovanej stavby navrhovatelov sa jedna o stavbu, ktoru
navrhovatelia navrhujú umiestnit‘ napozemkoehCKN parceiné číslo nu pozemkoch parc. č. 6712/61 a
4975/7, katastráine územie Vinohrady.

Uvedené nehnutel‘nosti — pozmky CKN parc. č. 6712/61 a 497517, katastrálne územie
Vinohrady sú súčast‘ou územ ia, ktoré je regulované spodrobňuj úcou územnoplánovacou
dokumentáciou vo forme územného plánu zóny „Uzemný pián zóny Koliba — Stráže“, r.1996 v znení
zmien a doplnkov, ktorého záväzná čast‘ bola vyhlásená Všeobecne záväznýrn nariadením schváleným
rniestnyin zastupitel‘stvom Bratislava Nové Mesto zo dňa 26.11 1996, zrneny a dopinky: Všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- i‘Jové Mesto č. 6/2000 zo dfia 13. 6. 2000, Všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2008 zo dňa 16. 4. 2008 a Všeobecne
záväzné nariadenie rnestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2008 zo dňa 16. 12. 2008.

Územný pián zóny je záväzná územnopiánovacia dokumentácia, má smernú aj závänú čast‘,
záväzná čast‘ sa vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením obce. Uzemný pián zóny je vo vzťahu k
územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy tzv. spodrobňovacou úzcmnoplánovacou
dokumentáciou. Ulohou územného plánu zóny je umiestnenie stavieb, určenie uličných a stavebných
čiar, hlbky, šírky a výšky zástavby a jej dopravného a technického napojcnia. Uzemný plán zóny
stanovuje koefkienty zastavanosti a stavebného objemu, index podlažných plóch, podjel zelene a
nezastavaných plóch na pozemkoch. Uzemný plán zóny stanovuje podmienky zabezpečenia Iíniových
dopravných stavieb a tcchnickej vybavenosti (kapacity, trasovanie a rozmerové parametre), resp.
stanovuje pozemky pre uskutoěnenie verejnoprospešných stavieb (pozn napr. 12 ods.2 stavebného
zákona). Pozemky CKN parc. č. 6712/61 a 4975/7, katastráine územie Vinohrady sú súčast‘ou plochy
s obytnou funkciou-bytové domy, avšak sú mimo pióch vymedzných pre stavbu objektov v zmysle
3 ods.4 VZN a zároveií nemajú stanovené limity využitia územia v zmysle 3 ods.5 VZN. V zmysle
ust. 3 ods.6 VZN Uzemné celky, na ktoré sa vzt‘ahujú jednotlivé závzné regulativy stanovené týmto
všeobecne závžznýni nariadením sú územným plánom zóny určené pozemky, tak ako sú vymedzené
vo výkrese č. 2a grafickej časti úzernného plánu, v pniesvitkách Č. 2a — Z1, 2a — Z2 a v grafkkej
prf lohe Č. 2 tohoto naniadenia. Z priesvitky 2a-Z2 na ktorú odkazuje ust. 3 ods.6 VZN je zrejmé že
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v návrhu navrhovatel‘ov uvedené pozemky CKN parc. ě. 6712/61 a 4975/7, katastrálne územie

Vinohrady.

Vzhl‘adon-i na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad upovedomuje navrhovatel‘ov, že nic

je možné v zmysle ust. 39a ods.4 stavebného zákona spojit‘ územné konanie o uniiestnení

stavby so stavebným konaním, tak ako to navrhujú v návrhu o vyclanie stavebného povolenia v

spojenorn stavebnom konaní a územnom konaní na stavbu „Rezidencia ELANIUS“ v lokalita „ul. Pod

Vachmajstrom“, na pozemku CKN parc. č. 6712/61 a pozemku CKN parc. č. 4975/7, kat. úz.

Vinohrady s poukazom na skutočnost‘, že (tzemný plán zóny neupravuje podmienky na umiestnenie

navrhovanej stavby. Vzhľadom na uvedené je potrebné viesť samostatné územně konanie.

Postup stavebného úradu v konaní:

Mestská časť Bratislava — Nové Mesto ako vecne a rniestnc príslušný stavebný úrad podľa 117 ods.

1 stavebného zákona, podl‘a 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej

republiky Bratislava v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením 36 ods. 1, 3 stavebného

zákona v nadväznosti na ust. 18 ods. 2 zákona Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

v znení neskorších predpisov

oznamuje

všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánorn jednotlivo začatie územného

konania na podklade návrhu navrhovatel‘ov: Maar Lal, s.r.o., Dunajská 6, 811 08 Bratislava, IČO:

44 [57673, WM Invest SK, s.r.o., Nevädzova 6E, 821 01 Bmtislava, IČO: 50841581, ETN Slovakia,

s.r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava, ICO: 31379508, Legal Enginnering, s.r.o.,Nevdzova 6,.82ĺ

01 Bratislava, ICO: 48336076 doručeného dňa 15.(i2.2019 s posledným doplnením podania dňa

03.06.2020, prostredníctvorn ktorého sa domáhal uniestnenia stavby bytového domu „Rezidencia

ELANlUS‘, micsto stavby: ulica Pod Vachmajstromna pozernkoch CKN parcelné číslo

6‘712/61, 4975/7, 4975/1, 67 12/60, 6712/57 a 6712/59v katastrálnom území Vinohrady vBratislave.

Stavebný úrad oznamuje v zrnysle ust. 36 ods.2 stavebného zákona, že upúšťa od ústneho

pojednávania s poukazom na skutočnost‘, že je pra územie spracovaná územnoplánovacia

dokumentácia, na základe ktorej možno posúdit‘ návrh na územné rozhodnutie.

Stavebný úrad určuje lehotu na Dodanie númietok v dÍžke 10 dní od doručenia tohoto

oznámenia do ktorej mĎžu účastníci uplatniť námietky a súčasne upozorňuje účastníkov konania, že sa

na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Súčasne stavebný úrad dáva do pozornosti v zmysle ust. 36 ods.3 dotknutým orgánom, že sú

povinné oznámit‘ svoje stanoviská v rovnakej lehota,. v ktorej móžu uplatnit‘ svoje pripomienky a

námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne

posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad najeho žiadosť urěenú lehotu prad jej uplynutím, prirnerane

predlži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej

alebo predlženej lehota svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl‘adiska

ním sledovaných záujmov súhlasí.

V zmysle 17 správneho poriadku účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa

móžu dat‘ zastupovať advokátom alebo mým zástupcoin, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná

prostredníctvom svoj ich orgánov alebo prostredníctvom svoj ho zástupcu. Splnomocrienie na

zastupovan je je potrebné preukázat‘ písomným p lnotnocenstvoiii, prípadne plnomocenstvom zaslaným

elektronicky, ktoré podpíše zastúpený zaručeným elektronickým podpisom.

Stavebný úrad oznamuje začatie územného konania erejnou vyhláškou v súlade s ust. 36

ocls.4 stavebného zákona s poukazom na vel‘ký počat účastníkov konania.
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ĺ

Š

Mgr Rudolf K u s ý
starosta mestskej časti
Bratislava- - Nové Mesto
v z. podl‘a poverenia č.37/2020
zo dňa 27.07.2020
Ing. arch. Kamila Marušáková
vedúca odd. UK a SP

.Doručujea verejnou vyhláškou: ‘

Účastníkom konania: - -

1. WM Invest SK, s.r.o, N,ädzová 6E, 821 01 Bratislava
2. ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
3. Legal Engineering, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava
4. MaarLegal, s.r.o., Dunajská 6, 811 08 Bratislava
5. WWS Koliba, s.r.o., Nevädzová 6E, 821 01 Bratislava
6. Vlastníci pozemku parc. č. 4975/1, parc. č. 4975/6, parc. č. 4976/43, parc. č. 4976/47 a

parc. č. 4976/59 evidovaní na LV č.7531, kú. Vinohrady
7. Vlastníci pozemku parc. č. 6712/128, evidovaní na LV Č. 6185, k.ú. Vinohrady
8. Klamová Gabriela, Vyšehradská 11, 851 06 Bratislava
9. Klement Jozef, I-Iontianska 9, 821 09 Bratislava
10. Klementová Ulrike, Hontianska 9, 821 09 Bratislava
11. Vlastníci pozemku parc. Č. 4976/42, evidovaní na LV Č. 7529, k.ú. Vinohrady
12. Ing. Kl‘účik Marián, Pod Vachrnajstrom 12, 831 01 Bratislava
13. Ing. Kl‘účiková Alena, Pod Vachrnajstrom 12, 831 01 Bratislava
14. Niňaj Tomáš, Ladiverova 2904/4, 01001 Zilina
15. Niňajová Denisa, Ladivevova 2904/4, 01001 Zilina
16. Vlastníci pozemku parc. č. 6712/124, evidovaní na LV Č. 6166, k.ú. Vinohrady
17. Vlastníci pozemku parc. č. 67 12/53, evidovaní na LV Č. 5844, k.ú. Vinohrady
18. Vlastníci pozemku parc. č. 6712/54 aparc. Č. 6712/101, evidovaní naLV Č. 5843, kú.

Vinohrady

4

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade, Junácka či v Bratislave
počas stránkových hodín (pondelok 8:00 — 12:00 a 13:00-14:30, streda 8:00 — 12:00 a 13:00-14:30).
Z vrátnice volajte kl. 384 referentovi stavebného úradu, ktorý prinesie spis k nahliadnutiu. ‚

‚J
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Dotknutým oránom: ‚

19. Mestská časť Bratislava — Nové Mesto, odd. ZPaUP, Junácka 1, 832 91 Bratislava
20. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, OHO, Tomášikova

46, 832 05 Bratislava
21. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná

správa, Tornášikova 46, 832 05 Bratislava
22. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a

krajiny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
23. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, odd. Civilnej ochrany a krizového

plánovania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
24. Bratislavská tepláienská, a.s., Turbínova3, 829 05 Bratislava
25. Bratislavská vodárenská spoločnošt‘, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
26. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, KDI, Spitálska 14, 812 28 Bratislava
27. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
28. Západoslovenská distribučná a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
29. SPP - distribúcia, as., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
30. Ministerstvo obrany SR, Sgentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
31. Hlavně mesto SR Bratislava, Primaciálnc nám. 1, P.O.BOX 192, 81499 Bratislava
32. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
33. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
34. Siemens Mobility s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 5, 821 06 Bratislava

Doručule sa za účelom vyvesenia -

36. Mestská čast‘ Bratislava — Nové Mesto, oigaríizačný referát, TU so žiadost‘ou zverej nit‘
po dobu 15 dní na verejňej tabuli a potvrdené vrátit‘

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:
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Mestská čast‘ Bratislava-Nové Mesto

vyhlasuje

úplné znenie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Č. 711996
Zo dňa 26. 11. 1996

O ZAVÁZNÝCH CASTIACH ÚZEMNEHO PLANU ZÓNY
KOLIBA - STRAZE

ako vyplýva zo zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto č. 612000 zo dňa 13. 6. 2000, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto č. iI2008 zo dňa 16. 4. 2008 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto č. 9I2008 zo dňa 16. 12. 2008.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto podľa 15 ods.2 písm. a
zákona SNR Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskorších
predpisov, článku 29 písm. i/a článku 42 písm. e, f Statútu hl. m. SR Bratislavy platného Od 1.9.2008
a podľa 29 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovanĺ a stavebnom poriadku (stavebný
zákon), v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení o
záväzných častiach Územného plánu zóny Koliba - Stráže.

ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

- *1
Učel všeobecne záväzného nariacienia:

(1) Všeobecne záväzné nariadenie (d‘alej len nariadenie) vymedzuje záväzné časti územného plánu
zóny Koliba -Stráže schváleného miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Nové Mesto dňa 26. 11. 1996
(ďalej len územný plán).

(2) Nariadenie stanovuje funkčné a priestorové uporiadanie územia a podmienky jeho zastaviteľnosti
a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby.

Rozsah platnosti

(1) Toto nariadenie platí pre územie zóny Koliba-Stráže, ktoré je tvorené častami urbanistických
obvodov UO 034 Koliba, UO 048 Matúškova ulica a UD 049 Stráže a je vymedzené komunikáciami
Suchá, Vančurova, Jeséniova a hranicami pozemkov záhrad a vinohradov. Hranica riešeného územia
je zakreslená vo výkresovej časti územného plánu v mierke 1 : 1000 a v prílohe č. 1 tohoto nariadenia.

(2) Územný plán zóny Koliba — Stráže je platný 15 rokov od nadobudnutia účinnosti tohoto všeobecne
závázného nariadenia.

STAROSTA
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
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Vymedzenie pojmov

(1) Závázné regulatívy2 sú:
a) zásady pre usporiadanie územia,
b) limity využitía územia, ktorými sa určujú medzné hraničné hodnoty využitia územia.

(2) Usporiadaníe územia je stanovené:
a) funkčným usporiadaním
b) priestorovým usporiadaním

(3) Z hľadiska funkčného usporiadania je riešené územie tvorené:
a) plochami s obytnou funkciou - rodinné domy,
b) plochami s obytnou funkciou - bytové domy,
c) plochami zariadení občianskej vybavenosti,
d) plochami verejnej zelene
e) plochami komunikácií v členení na obslužné komunikácie a verejné parkovacie plochy,

komunikácie s tlmenou dopravou, pešie komunikácie a priestranstvá a sprievodná zeleň
komunikácií.

(4) Z hľadiska priestorového usporiadania je stanovené územné vymedzenie plóch pre stavbu objektov
a to stanovením:

a) uličnej čiary,
b) stavebnej čiary,
c) podružném stavebnej čiary,
d) hranice možném zástavby.

(5) Limity využitia územia sú stanovené medznými hodnotami využitia pozemkov a to:
a) stanovením maximálneho koeficientu zastavanej plochy,
b) stanovením maXimálnej podlažnosti.

(6) Územné celky, na ktoré sa vzt‘ahujú jednotlivé záväzné regulativy stanovené týmto všeobecne
závázným nariadením sú územným plánom zóny určené pozemky, tak ako sú vymedzené vo výkrese
č. 2a grafickej časti územného plánu, v priesvitkách č. 2a — Z1, 2a — Z2 a v grafickej prílohe č. 2
tohoto nariadenia.

ČAŤ DRUHÁ
ZÁVÄZNE REGULATIVY

Zóna Koliba-Stráže je súčast‘ou urbanizovaného územia mesta Bratislava, niestskej časti
Bratislava-Nové Mesto.

Funkčné usporiadanie

(1) Vymedzenému funkčnému využitiu územia a plóch musí zodpovedat‘ spösob jeho uživania a najmá
účel umiestňovaných a povoľovaných stavieb, vrátane ich zmien a zmien ich využívania. Stavby a mé
opatrenia, ktoré vymedzenému funkčnému využitiu územia nezodpovedajú, nesmú byt‘ na tomto
území umiestnené alebo povolené. Funkčné využitie územia a plóch je vymedzené vo výkrese č. 2a
schváleného územného plánu, v priesvitke č. 2a — Z1, 2a — Z2 a v Prílohe č.2 tohoto všeobecne
záväzného nariadenia.

(2) Plochy s obytnou funkciou sú plochy pozemkov zastavané objektami rodinných a bytových domov2,
alebo sú na zastavanie určené.

(3) Plochy zariadení občianskej vybavenosti sú plochy pozemkov zastavané stavbami občianskeho
vybavenia‘3,alebo sú na zastavanie stavbami občianskeho vybavenia určené.

(4) Plochy verejnej zelene sú časti územia, ktoré nie sú určené na zastavanie.

(5) Plochy komunikácií sú plochy súčasných miestnych komunikácií a tie časti územia, ktoré sú určené
na stavby pre dopravu - t.j. na výstavbu obslužných komunikácií a verejných parkovacích plöch,
komunikácii s tlmenou dopravou, peších komunikácií a priestranstiev a sprievodnej zelene.
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Priestorové usporiadanie

(1) Územie riešené územným plánom zóny Koliba - Stráže je charakterizované zástavbou rodinných
domov v záhradách, ktoré sú v súčasnosti v dotyku s poľnohospodárskym pódnym fondom s trvalými
kultúrami viníc, ležiacimi mimo zastavaného územia. Celé územie zóny Koliba - Stráže je
aktualizáciou územ ného plánu mesta určené na zástavbu.

(2) Novonavrhované stavby ako aj ich umiestnenie na pozemkoch musí zachovávat‘ súčasný charakter
zástavby typický pre celé územie časti mesta Koliba.

(3) Nové objekty rodinných domov musia byt‘ umiestňované a povoíované v rámci plochy vymedzenej
na parcelách regulačnými prvkami priestorového usporiadania tak, ako sú stanovené vo výkrese č.2a
územného plánu a v priesvitke Č. 2a — Z1, 2a — Z2, priČom

a) uličná čiara predstavuje hranicu medzi stavebnými pozemkami a verejným priestorom komunikácií,
b) hlavná stavebná čiara je Čiara ohraniČujúca z uličnej strany pódorys hlavnej stavby na pozemku,
c) podružná stavebná čiara je čiara, ohraniČujúca z uličnej strany pódorys drobných doplňkových

stavieb na pozemku (garáže, přístřešky, rampy, schodiská, terasy apod.) mimo hospodárskych a
skladových objektov,

d) hranica možném zástavby pozemku vymedzuje možné ohraničenie pódorysu novonavrhovaných
objektov na ploche pozemku.

(4) Prekročenie uvedených čiar a hraníc je možné u:
a) podružnej stavebnej Čiary, iba v prípadoch, ked‘ súčasťou uliČnej Čiary je oporný múr vo výške

min 2000 mm
b) hranice možném zástavby v prípadoch stanovených vo vyhláške č. 532/2002 Z.z.

Limity využitia územia

(1) V území je možné realizovat‘ stavby a ich zmeny v takom rozsahu, aby neboli prekroČené limity
využitia územia.

(2) Pre reguláciu využitia územia sú stanovené limity využitia územia:
a) maXimálny koeficient zastavanej plochy,
b) maximálna podlažnost‘.

(3) MaXimálny koeficient zastavanej plochy je daný pomerom zastavaných častí pozemku k jeho
celkovej ploche a je stanovený pre každý navrhovaný stavebný pozemok vo výkrese č. 2a územného
plánu a v priesvitkách Č. 2a-Z1, 2a-Z2.

(4) Maximálna podlažnost‘ je stanovená vo výkrese č. 2a územného plánu a v priesvitke Č. 2a-Z1,
2a-Z2 pre každý navrhovaný stavebný pozemok.

(5) MaXimálny počet nadzemných podlaží je stanovený v grafickej časti (vo výkrese č.2a územného
plánu a v priesvitkách č. 2a — Z1, 2a — Z2) pre každý navrhovaný pozemok pre zástavbu, pričom počet
nadzemných podlaží je stanovený poČtom podlaží nad úrovňou najnižšieho bodu upraveného
priľahlého terénu. V prípade, že objekt sa skladá Z jednotlivých prevádzkovo samostatných sekcii,
ktoré sú na terasovito upravenom teréne, najnižší bod upraveného pril‘ahlého terénu sa chápe ako
najnižší bod terasy, na ktorej je osadená prevádzkovo samostatná sekcia objektu.
Do počtu podlaží (maXimálna podlažnost‘) nie je zahrnuté podkrovie, povala a posledné ustupujúce
podlažie (STN 734301, body 2.19, 2.20 a bod 4.1.7 písm. a, b).
Vzhľadom k tornu, že sa do nadzemných podlaží nezahřňa podkrovie, povala a ustupujúce podlažie
(v súlade s STN 73 43 01), počet nadzernných podlaží sa u všetkých objektov mení tak, že ak je
v póvodných výkresoch uvedené číslo 3 znamená to 2 nadzemné podlažia a podkrovie.

(6) a) U rodinného domu, ktorý má nadzemné podlažie na úrovni najnižšieho bodu priľahlého
upraveného terénu, pričorn toto podlažie je z náprotivnej strany pod úrovňou priľahlého
upraveného terénu a nad ním sú dve nadzemné podlažia posledné nadzemné podlažie sa
nepočíta ako tretie nadzernné podlažie, ak má plochú strechu. Toto ustanovenie neplatí ak
nad týmto podlažím je podkrovie, povala, alebo ustupujúce podlažie.

b) U bytových objektov sa do počtu nadzemných podlaží nezapočítava 1. nadzemné podlažie,
pokiaľ nemá obytnú funkciu.
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(7) Počet podzemných podlažĺ nie je obmedzený, pričom za podzemné podlažie sa považuje každé

podlažie, ktoré má úroveň podlahy alebo jej väčšej časti nižšie ako 1300 mm od najnižšieho bodu
upraveného priľahlého terénu.

(8) Regulatívy pre oplotenie pozemkov:
a) súvislá nepriehľadná, technicky vytvorená plocha oplotenia móže byt‘ v maX. výške 110 cm od

upraveného terénu zo strany komunikácie alebo zo strany nižšej úrovne terénu,
b) v prípade, že oplotenie je súčast‘ou oporného múru, ktorý je vyšší ako 50 cm súvislá nepriehľadná,

technicky vytvorená plocha oplotenia móže byt‘ v maX. výške 60 cm od hornej plochy oporného
můru.

(9) Regulativy pre umiestňovanie propagačných, reklamných a informačných zariadení:
a) umiestňovanie reklamných a propagačných zariadení v zóne nie je pripustné.
b) v zóne je možné umiestňovat‘ zariadenia, slúžiace pre informáciu a orientáciu obyvateľov

a návštevníkov zóny.

(10) Záväzné limity využitia pre jednotlivé územné celky sú neprekročitefné aj pri povoíovanĺ zmien
eXistujúcich stavieb.

Usporiadanie dopravy

(1) V eXistujúcej komunikačnej sjeti budú prevedené nasledovné zmeny a úpravy:
a) výstavba hlavného dopravného vstupu do územia - úsek A v kategórii MO 8/40,
b) rozšírenie dopravného priestoru na Hlavnej ulici pre vybudovanie zarad‘ovacieho pruhu ľavého

odbočenia do Jeséniovej ulice,
c) rekonštrukcia dopravného vstupu do územia Vančurovou ulicou na kategóriu MO 7/30,

d) rekonštrukcia a dobudovanie Suchej ulice - úsek D na kategóriu MO 8/40,
e) výstavba verejnej komunikácie - úseku C prepájajúcej úsek A - hlavnú prístupovú komunikáciu s

Chrastovou ulicou v kategórii MO 8/30,
f) výstavba verejnej komunikácie s tlmenou dopravou nadväzujúcej na úsek C,
g) rekonštrukcia súčasných komunikáciĺ na verejné komunikácie s tlmenou dopravou,
h) rekonštrukcia ‚Jeséniovej ulice,
i) výstavba verejnej komunikácie - vstupu do obytnej zóny z Jeséniovej ulice,
j) výstavba komunikácií s tlmenou dopravou označených 1/9 v prílohe Č. 4 VZN.

(2) Obslužné komunikácie sa umiestňujú na plochách a trasách vyznačených v grafickej časti vo
výkrese Č. 3 schváleného územného plánu a v priesvitke č. 3-Z1, 3-Z2.

(3) Na pozemkoch vymedzených trás a plóch pre dopravné stavby nesmú byt‘ umiestňované a
povoľované novostavby ani prístavby eXistujúcich stavieb s výnimkou podzemných liniových stavieb
technického vybavenia.

Iisporiadanie a limity technického vybavenia

(1) Rozsah plóch pre stavby a zariadenia technického vybavenia je zakreslený v grafickej časti vo
výkrese č. 4 a v priesvitkách Č. 4a-Z1, 4b-Z1, 4a-Z2, 4b-Z2.

(2) Zásobovanie pitnou vodou zóny Koliba - Stráže bude zabezpečované z verejného vodovodu s
celkovou kapacitou 15 l/s.

(3) Územie bude zásobované vodou z verejného vodovodu rekonštrukciou a dobudovanim
zásobovacej siete na profil DN 100.

(4) Územie bude odkanalizované jednotnou uličnou stokovou siet‘ou verejnej kanalizácie a jej
napojenĺm na kanalizačný zberač Bl-2.

(5) V územných celkoch B, R a S je potrebné vybudovať neverejnú splaškovú kanalizáciu, vrátane
čerpacích stanĺc v územných celkoch B a S s výtlakom do stók A a B.

(6) Územie bude zásobené elektrickou energiou:
a) z existujúcej TS 1025
b) z navrhovaných 2 ks TS 22/0, 4/630 kV, ktorá bude napojená kábelovou 22 kV slučkou z

jestvujúceho kábelového vedenia.
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(7) Územie bude zásobované plynom zjestvujúcich nízkotlakových plynovodov a z navrhovaných
plynovodov s prevádzkovým tlakom 0,1 Mpa s profllmi DN 80— ON —200.

(8) Územie bude napojené na jednotnú telefónnu siet‘ v rajóne ATÚ 37 dekády dobudovaním
prostredníctvom samostatného prípojného kábla typu TCEKE 0,4 o kapacite 400XN město 800 párov.

(9) Všetky líniové stavby budú umiestnené v plochách a priestoroch vymedzených pre dopravné stavby

1o
Ostatné limity a obmedzenia využitia

(1) Pri využívaní území musia byt‘ dodržiavané podmienky ochrany prírody. ochrany prírody.

(2) Pri výstavbe nových objektov, dopravných komunikácií a technickej infraštruktúry je potrebné
rešpektovat‘ solitérne dreviny.

ČASÝ TRETIA
PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

11

(1) Zoznam verejnoprospešných stavieb je uvedený v prílohe Č. 3.

(2) Plochy pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené v prilohe Č. 4.

12

Vymedzenie plčch pre verejnoprospešné stavby je podkladom pre prípadné vyvlastnenie
pozemkov alebo stavieb podľa 108 odst. 2 písma) stavebného zákona, pokiaľ nebude možné
riešenie majetkoprávnych vzt‘ahov dosiahnuť dohodou alebo mým spósobom.

ČASŤ ŠTVRTÁ

13
Sankcie

(1) Starosta móže právnickej osobe alebo fyzickej sobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
nariadenie uložit‘ pokutu podľa osobitného predpisu.

(2) Poruenie tohoto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného
predpisu. 6

14
Záverečné ustanovenia

(1) Všeobecne závázné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Č. 7/1996 bob schválené
Miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Nové Mesto dňa 26. 11. 1996 uznesením Č. 11/15/13 a účinnost‘
nadobudlodňa23. 12.1996.

(2) Všeobecne závázné nariadenie mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto Č. 6/2000 bob schválené
Míestnym zastupiteľstvom Bratislava-Nové Mesto dňa 13. 6. 2000 uznesením Č. 10/14 a účinnost‘
nadobucilo dňa 3. 7. 2000.

(2) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2008 bob schválené
Miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Nové Mesto dňa 16. 4. 2008 uznesením Č. 10/08 a účinnost‘
nadobudlo dňa 14. 5. 2008.

(4) Všeobecne záväzné naríadenie mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto Č. 9/2008 bob schválené
Miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Nové Mesto dřia 16. 12. 2008 uznesením Č. 14/9.5. a účinnost‘
nadobudbo dňa 1. 1. 2009.
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(4) Zmeny a dopinky možno urobit len všeobecne závázným nariadením.

(5) Dokumentácia územného plánu zóny Koliba - Stráže je uložená na Miestnom úrade Bratislava-
Nové Mesto. Občania majú právo do nei nahliadnuť a robit‘ si z nei výpisky.

Ing. Richard F r i m m e I
starosta

Bratislava 31. 12. 2008

/1 2 ods. 1 zákona Č. 50/76 Zb.(Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
/2 43b ods.1 písm. a), b), 43 ods.2, 3 novely zákona Č. 50/1976 Zb.(stavebný zákon)
/3 43c ods. 1 pism. a), b), c) mimo autoservisov a Čerpacích stanic, ‚ g), h), i), k), novely zákona Č. 50/1976 Zb.(stavebný

zákon)
/4 Zákon Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
/5 Zákon SNR Č. 369/1 990 Zb. 0 obecnom zriadeni vznení neskoršich predpisov
/6 Zákon SNR Č. 377/1 990 Zb. O priestupkoch v zneni neskoršich predpisov
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Príloha Č. 2 VZN MČ B-NM Č. 7/1996 v znení VZN MČ B-NM Č. 6/2000
o záväzných Častiach územného plánu zóny Koliba Stráže

Stanovenie funkČného využitia jednotlivých vymedzených územných celkov

CELOKA
Funkčné využitie: výstavba objektov rodinných domov na súkromných pozemkoch
CELOK B
Funkčné využitie: výstavba objektov rodinných domov na súkromných pozemkoch
CELOK Cl
FunkČné využitie: dostavba objektov rodinných domov na súkromných pozemkoch
CELOK C2
FunkČné využitie: výstavba rodinných domov na verejných pozemkoch
CELOK C3
FunkČné využitie: dostavba objektov rodinných domov na súkromných pozemkoch
CELOK DZ
Funkčné využitie výstavba rodinných domov na súkromných pozemkoch
CELOK DZ2
Funkčné využitie: výstavba objektov bytových domov
CELOK E1Z2
Funkčné využitie: výstavba objektov bytových domov
CELOK E2
FunkČné využitie: dostavba objektov rodinných domov na súkromných pozemkoch
CELOK E3
FunkČné využitie: výstavba objektov rodinných domov na súkromných a verejných pozemkoch
CELKOK E3Z2
FunkČné využitie: objektov bytových domov
CELOK Fl
FunkČné využitie: výstavba objektov rodinných domov na súkromných pozemkoch
CELKO F2
Funkčné využitie: výstavba rodinných domov na verejných pozemkoch
CELOK G
Funkčné využitie: výstavba rodinných domov na súkromných pozemkoch
CELOK H
Funkčné využitie: dostavba objektov rodinných domov na súkromných pozemkoch
CELOK I
Funkčné využitie: pozemky eXistujúcich rodinných domov
CELOK J
Funkčné využitie: dostavba objektov rodinných domov na súkromných pozemkoch
CELOK K
Funkčné využitie dostavba objektov rodinných domov na súkromných pozemkoch
CELOK LZ2
FunkČné využitie: výstavba objektov bytových domov
CELOK MZ
Funkčné využitie: pozemky eXistujúcich rodinných domov
CELOK N
Funkčné využitie: objekty existujúcich rodinných domov
CELOK 0Z2
Funkčné využitie: výstavba objektov bytových domov
CELOK P1
Funkčné využitie: výstavba rodinných domov na verejnom pozemku
CELOK P2
Funkčné využitie: výstavba rodinných domov na súkromnom pozemku
CELOKR
Funkčné využitie: výstavba rodinných domov na verejných pozemkoch
CELOK S
Funkčné využitie: vilové objekty
CELOK TZ2
FunkČné využitie: výstavba objektov rodinných domov



Príloha Č. 3 VZN MČ B-NM Č. 7/1996 v znení VZN MČ B-NM Č. 6/2000
o záväzných častiach územného plánu zóny Koliba Stráže

Zoznam verejnoprospešných stavieb vymedzených V záväznej časti
územného plánu zóny Kolíba - Stráže

Verejné komunikácie a stavby pre dopravu
l/l výstavba hlavného dopravného vstupu do územia - úseku A v kategórii MO 8/40,
l/1-Z2 výstavba hlavného dopravného vstupu do územia - úseku A v kategórii MO 8/40, (spresnená

trasa podľa projektovej dokumentácie)
1/2 rozšírenie dopravného priestoru na Hlavnej ulici pre vybudovanie zarad‘ovacieho pruhu ľavého

odboČenia do Jeseniovej ulice,
1/3 rekonštrukcia dopravného vstupu do úzernia Vančurovou ulicou na kategóriu MO 7/30,
1/5 rekonštrukcia a dobudovanie Suchej ulice - úsek D na kategóriu MO 8/40,
1/6 výstavba verejnej komunikácie - úseku C prepájajúcej úsek A - hlavnú prístupovú komunikáciu

s Chrast‘ovou ulicou v kategórii MO 8/30,
l/6-Z2 výstavba verejnej komunikácie - úseku C prepájajúcej úsek A - hlavnú prístupovú komunikáciu

s Chrast‘ovou ulicou v kategórii MO 8/30 (zmenená trasa podľa projektovej dokumentácie),
1/7 výstavba verejnej komunikácie s tlmenou dopravou nadvázujúcou na úsek C,
1/8 rekonštrukcia súčasných komunikácii na verejné komunikácie s tlmenou dopravou na uliciach

Suchej a Chrasťovej,
1/9 výstavba verejných kornunikácií s tlmenou dopravou označených l/Y v prílohe Č. 4 VZN

II. Verejnoprospešná technická vybavenost‘

Zásobovanie vodou
II/l vybudovanie automatickej tlakovej stanice v areáli Podkolibských vodojemov
11/2 výtlačné vodovodné potrubie DN 150 dlžky 540 rn,
11/3 rekonštrukcia a dobudovanie vodovodnej zásobnej siete na profil DN 100.

Odkanalizovanie územia
11/4 stoka A profilu DN 300 - 500
11/5 stoka B profilu DN 300 - 500
11/7 rekonštrukcia stoky J v Jeseniovej ulici
11/8 vybudovanie uličnej stokovej siete DN 300 a jej prpopjenie na stoky A,B,C a J.

Zásobovanie elektrickou energiou
11/9 vybudovanie dvoch trafostanĺc TS 22/0, 4/630 kV
11/10 vybudovanie 22 kV napájača
II/l 0-Z2vybudovanie 22 kV napájača označeného II/l 0-Z2 v prílohe Č. 4 VZN, (zmenená trasa podľa

projektovej dokumentácie)

Zásobovanie plynom
II/li vybudovanie STL prepojenia s prevádzkový‘m tlakom 0,1 MPa

11/12

vybudovanie RS plynu s výkonom 1200 m /h
11/13 dobudovanie siete STL rozvodu plynu

Telekomunikácie
11/14 vybudovanie prípojného kábla o kapacite 400xN t.j. 800 párov a dobudovanie telefónnych

prípojok.

Uvedené stavby (okrem stavieb verejnoprospešnej technickej vybavenosti č. lili, 11/3, 11/8, 11/13) sú
umiestnené na plochách vyznačených v Prílohe Č. 4 tohoto nariadenia pod príslušným Číslom podľa
tohoto zoznamu.



Odvolanie účastníkov — Stav ebníkov — Rezidencia ELAN WS

Mestskú čast‘ Bratislava - Nové Mesto

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Junácka 1

832 91 Bratislava

k sp. Zn. 382 1/2021/364/2020/ÚKSP/PETL

resp. k sp. zn. 3821/2021/693 8/2020/ÚKSP/PETL

resp. k sp. zn. 6938/2020/UKSP/PETL

resp. sp. zn. 364/2020/4135/201 9/UKSP/PETL

o povolení výstavby v k.ú. Vinohrady na parc. reg. C, Č.: 6712/61

(stavebný úrad používa v priebehu konania rózne sp. zn.)

Odvolanic

1! Maar Lega!, s. r. o., sídlo: Dunajská 8, Bratislava 8 11 08, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 52255/B; iČO: 44 157 673, DIČ:

2022606267 iČ DPH: SK2022606267. podľa 4. (ďalej len „Maur Lega!, s. r. o. ‘9

2/ WM Invest SK, s. r. o., sídlo: Nevädzová 6E, Bratislava - rnestská čast‘ Ružinov 821 01,

zapísaná v Obchodnorn registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:

118751/B; IČO: 50841 581, DIČ: 2120493023, iČ DPFI: SK2120493023 podl‘a 4, (d‘alej

len „ WM Invest SK, s. r. o. ‘9

3/ ETN Slovakia, s.r.o., Sídlo: Tupého 23/A, Bratislava 831 01, zapísaná v Obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava!, oddiel: Sro, vložka číslo: 7591/13; IČO: 31379508, DIČ:

2020303219, IČ DPH: SK20203032 19 podľa 4 (ďaíej leu „ETNSlovukia, s.r.o. ‘9

4/ Lega! Engineering, s. r. o., sídlo: Nevädzová 6, Bratislava - rnestská časť Ružinov 821 01,

zapísaná v Obchodnoni registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Srn, vložka číslo:

106968/B; IČO: 48 336 076, DIČ: 2120146127 IČ DPH: SK2120146I27, podl‘a 4 (ďalej

len „Lega! Engineering, s. r. o. ‘9

Maae Lega!, s. r. o., Wví Invest SK, s. r. o., ETV Slovakia, s.r.o., Lega! Engineering, s. r. o.

spolu d‘alej len „ Stavebníci“

Prílohv:

- 01 úplné znenie VZAT MČ BA-NAZí Č. 7/1996 zo dňa 26. 11. 1996 O ZÁVÁZNÝCH

ČASTIA UH ÚZEA‘LVÉHO PLÁNU ZÓNY KOLIBA — STRÁŽE (d‘alej len „ ÚPZ‘9 ako

vyplýva zo zin/en a doplnkov Všeobecne závdzného nariaclenia mestskej Časti

Bratislava-Nové Mesto Č. 6/2000 zo a‘ňa 13. 6. 2000, Všeobecne zóvd;ného



Odvolanie účistiiíkov — stavebníkov — Rezidencia E LAN WS

nariadenia inestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2008 zo dňa 16. 4. 2008 a

Všeobecne závdzného nariadenia inestskej časti Bratislava-Nové Mesto Č. 9/2 008 zo

dňa 16. 12. 2008 (d‘aíej len „ VZN‘9

- 02 Záznam z nahliadania do spisu dňa 02.06.2021 o 13.00

- 03 list od MČ BA NM č.k.: 4438/2021/UKSP/M.ARK-up doručený Okresnej

prokuratúre BA III dňa 31.03.2021

- 04 list Sím‘ebníkov zo dňa 19.03.2021 s doručenkou, nakol‘ko nie je zrejlné, čije

súčast‘ozi spisu

L

Rozhodnutím zo dňa 10.06.2021, č.k.: 3821/2021/364/2020/ÚKSP/PETL-16 Mestská čast‘
Bratislava - Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad zamietla návrh Stavebníkov na vydanie
stavebného povolenia v spojenorn stavebnorn a územnom konaní na stavbu “Rezidencia
ELANIIJS“ na pozemkoch v kú. Vinohrady reg. C, Č.: 6‘712/57, 6712/59, 6712/60, 6712/61,

4975/7, 4975/1 (ďalej leu “Rozhodnutie‘L Stavebníci týmto podávajú proti Rozhodnutiu
odvol an je.

II.

Stručný opis priebehu konania

- Dňa 27.02.2018 vlastník pozemku dostal ÚPI k stavebnému pozemku

- Dňa 18.07.2018 Stavebníci kúpili za 208.800,- EUR stavebný pozemok za účelom

výstavby v rozsahu a za podrnienok im známych z predmetnej ÚPI a objednali si

a zaplatili 29.116,80 EUR za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné

konan je.

- Dňa 20.12.2018 Stavebníci podali Návrh na vydanie rozhodnutia o urniestnení stavby,

a zároveň tiež Žiadosť o súhlas so spojeným územným a stavebným konaním

- listom zo dňa 25.01.2019 Č. k. 11648!2018/UKSP/l-IAVK. 361!2019/UKSP/HAVK

Stavebníkom stavebný úrad oznámil, že je možné povolit‘ predmetnú stavbu v

spojenom územnom a stavebnom konaní“ s odkazom na *39a ods. 4 Stavebného

zákona.

- V nadväznosti na toto stanovisko Stavebníci:

- spät‘vzali Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,

- objednali si a zaplatili 22.342,80 EUR za vypracovanie projektovej

dokumentácie pre spojené územné a stavebné konanie
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- dřia 15.02.2019 Stavebníci podali Žiadost‘ o stavebné povolenie v spojenom

úzernnom a stavebnom konaní.

- Rozhodnutím zo dňa 14.03.2019 Č. k. 4135!2019/UKSP/HAVK-68 stavebný úrad

nezákonným spósobom prerušil konanie za účelom predloženia vyjadrenia Mestskej

časti Bratislava - Nové Mesto k súladu s tIPZ, následne napriek predloženiu takéhoto

stanoviska v konaní ďalšie mesiace nepokračoval,

- Dňa 30.10.2019 bob konajúcou referentkou vyhotovené Oznámenie o začatí

spojeného územného a stavebného konania. ktorého doručovanie však bob zmarené

vtedajšou pracovníčkou poverenou vedením stavebného úradu

- Dňa 07.02.2020 bob pod sp. zn. Pd 230/19/1103-6 vydané upozornenie prokurátora

(d‘ak‘j len „Pn‘é upozornenie prokurátora“)

- Dňa 02.03.2020 stavebný úrad rozhodnutím sp. Zn. 364/2020/4135/2019/IJKSP/PETL

návrh zam jelo) (d‘a1ej len „ Prvé Rozhodnu/le ‘9

- Dňa 25.05.2020 Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky

rozhodnutic zrušil (Č. k.: OU-BA-OVBP2-200/747003/ZAD) (‘d‘alej len „Prvé

rozhodnutie o Odvoíuní‘9

- Vzhb‘adom na to, že Okresný úrad v Prvom rozhodnutí o odvolaní vytkol vady aj

Stavebníkom. tito bezodkbadne a bez výzvy vytknuté vady odstránili podaním

z 03.06.2020 o hydrogeologický prieskuni. inžinierskogeologický prieskum, prilohu F

a upravenú čast‘ projektovej dokumentácie (sprievodná a súhrnná technická správa)

- Dňa 17.06.2020 bol spisový materiál doručený stavebnému úradu na nové prejednanie

veci a rozhodnutie.

Následne bol stavebný úrad od 17.06.2020 do 29.03.2021 nečinný.

Stavebný úrad to sám skonštatovab v liste č.k.: 4438/2021/UKSP/MARK-up doručenorn

Okresnej prokuratúre BA 111 dňa 3 1.03.2021, str. 4, štvrtý odsek, ktorý list samotný bol

vyústením aktívneho odporu Stavebníkov proti nečinnosti úradu. Pre dopovedanie

súvisbosti uvádzame sled udabostí v novom prejednaní veci:

- Po päťrnesaČnom období st‘ažností, e-maibov a osobných urgencii takmer na týždennej

báze, museli Stavebníci už druhýkrát v konaní siahnuť po prostriedku obrany

podnetorn na výkon dozoru prokuratúra zo dňa 13.10.2020;
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- OP BA 111 už druhýkrát v konaní vydala upozornenie v ktorom konštatovala

nezákonnost‘ konania stavebného úradu (upozornenie prokurátora sp. Zn.

PDĺ 189/20/1 103-7 zo dňa 08.01 .2021) (d‘aíej len „Druhé upozornenie prokurátoru‘)

- Po DruI-iorn upozornení prokurátora bol stavebný úrad ďalej nečinný, preto Stavebníci

urgovali stavebný úrad podaním zo dňa 19.03.2021 .Vyjadrenie k oznárneniu o začatí

konania o zamietnutí návrhu, Žiadosť o rovnaké zaobchádzanie a žiadost‘ o vrátenie

správneho poplatku“.

Stavebný úrad začal konat‘ až v nadväznosti na podanie Stavebníkov z 19.03.202 1, kedy:

- Antedatoval na deň 18.03.2021 oznámenie o začatí úzernného konania, ktoré vyvesil

na úradnej tabuli dňa 29.03 .2021

- Antedatoval na deň 22.03.2021 listinu č.k.: 4438/2O2IRJKSP!MARK-up určenú pre

prokuratúru, ktorú tejto odoslal 29.03.2021, doručená bola 31.03.2021.

Stavebný úrad listorn zo dňa 22.03.2021 prokuratúre uviedol, že oznárnenie o začatí konania

už vykonal, avšak oznámenie urobil až 29.03.202 1, čoje týždeň po údajnom vyhotovení listu

pre prokuratúru. V kontexte Rozhodnutia a d‘alších listín v celorn konaní je zrejmé, že

antedatovanie a vyhýbanie sa elektronickým podpisom a doručovaniu, je bežná prax

stavebného úradu. V súvislosti s podaním Stavebníkov z 19.03.2021 však omnoho

závažnejšie vnírname fakt, že stavebný úrad podnes koná, akoby toto podanie ncobdržal —

v celoni Rozhodnutí nic je na jeho obsah žiadny odkaz, naprick tornu, že srne v ňorn

vzniesli diskrirninačnú námietku nerovnakého zaobchúdzania z časového hľadiska a

proccsného postupu, ako aj zvccného hl‘adiska. V podaní z 19.03.2021 sme žiadali aj

o vrátenie správneho poplatku, ktorý bol jednak vyrubený nezákonne, čo skonštatoval

Okresný úrad už v Prvom rozhodnutí o odvolaní, jednak vznikol Stavebníkom na vrátenie

poplatku zákonný nárok (10 ods. I zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch).

Stavebný úrad doteraz nerozhodol o návrhu na vydanic stavebného povolenia ani o

návrhu na vrátenie správneho poplatku, pričorn vo vcci už meritórne rozhodol a

neplánuje vo veci d‘alcj konat‘.

III.

Odvolacie dóvodyje možné zhmúť do nasledovných téz, ktoré sa vzájornne dopfáajú:

- Stavebný úrad odövodnil zarnietavý výrok Rozhodnutia nesúladom stavby s ÚPZ;

neaplikoval pritom žiadne záväzné ustanovenic ÚPZ.
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- Stavebný úrad aplikoval výlučne ustanovenia Prvej časti VZN (l Účel VZN, 2

Rozsah platnosti VZN. 3 Vyrnedzenie platnosti VZN). ktoré sú úvodnými

ustanoveniam i VZN a sprievodnýrn i ustanoveniarni k záväznýrn regulatívorn

úzernného plánu zóny.

- Stavebný úrad neaplikoval žiadne z ustanovení Druhej časti VZN. Pritorn práve

Druhá čast‘ VZN ZÁVÁZNÉ REGULATiVY, tvorí záväzné regulatívy územného

plánu zóny, tak ako to stanovuje 2‘7 ods. 3 stavebného zákona.

- Stavebný úrad už v Prvom rozhodnutí manipuloval s aplikáciou ÚPZ. kedy úrnyselne

prispósobil citáciu 6 ods. 3 VZN svojej potrebe. Napriek tornu, že nadriadený orgán

ho v Prvorn rozhodnutí o odvolaní zaviazal aplikovat‘ 6 ods. 3 bez jeho modifikácie,

stavebný úrad v novom Rozhodnutí neaplikoval 6 ods. 3 pre zmenu už vóbec.

- Stavebný úrad odóvodnil Rozhodnutie nezákonnými podkladmi, napriek tornu, že na

rovnakú procesnú chybu bol už v Prvom rozhodnutí o odvolaní upozornený

nadriadenýrn orgánom

- Stavebný úrad manipuloval so spisom, kedy doňho stricdavo zarad‘oval a vyrad‘oval

listiny; stavebný úrad pri nahliadnutí do spisu pred vydanírn Rozhodnutia tvrdil

o listinách, že nie sú jeho súčasťou, následne na nich založil Rozhodnutie.

Proti Rozhodnutiu Stavebníci podávajú v zákonnej lehote odvolanie, z dúvodov:

- stavebný úrad postupoval v ľOZOľC so zákonmi a mými právnymi predpismi ( 3 ods.

4 správneho poriadku). pretože:

- Stavebný úrad vo veci konal zároveň ako stavebný úrad aj ako dotknutý orgán,

a vo veci rozhodol na základe vyjadrenia samého seba ako dotknutého orgánu

v rozpore s I 40a ods. I Stavebného zákona.

- odóvodnenie Rozhodnutia je v priamorn rozpore so znenírn VZN, ktorýrn je

vydaný územný plán zóny, na ktorý sa rozhodnutie odvoláva.

- uprel účastníkom možnost‘ vyjadrit‘ sa k podkladu Rozhodnutia

- stavebný úrad v Rozhodnutí nevychádzal zo spol‘ahlivo zistenélio stavu veci

- stavebný úrad v Rozhodnutí neodóvodnene rozhodo] odlišne od predchádzajúcich

zhodných prípadov, čím porušil základné pravidlá konania (3 ods. 5 v spojení s ods.

7) a zásadu predvídateľnosti práva

- stavebný úrad nerešpektoval právny názor nadriadeného orgánu vyjadrený v Prvorn

rozhodnutí o odvolaní.
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Rozhodnutie nic je v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi a neobsahuje obIj

gatórne náležitosti rozhodnutia.

Iv.

Stavebný úrad v opise rozhodujúcich skutočností vedome a úmyselne opomína skutočnost‘,

že Stavebnici podali návrh na vydanie stavebného povolenia v spojenorn konaní a uvádza, že

Stavebníci podali návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (4. strana.

posledný odsek). S ohl‘adorn na svoje Prvé rozhodnutie. Prvé rozhodnutie o odvolaní a Prvé a

Druhé upozornenie prokuratúry je zrejmé, že stavebný úrad opisuje skutkový stav nesprávne

vedome a zámerne.

Stavebný úrad pri vyhodnotení námietok stavebníkov interpretuje 39a ods. 4 stavebného

zákona o spojení územného a stavebného konania zámerne tak, že neuvádza svoje vlastné

stanovisko zo dňa 25.01.2019 Č. k. 11648/201 8/UKSPĺHAVK, 361/201 9/tJKSP/HAVK,

ktorým oznámil Stavebníkom, že je možné ‘povolit‘ predmetnú stavbu v spojenom zze,nnonz

a stavebnonz konaní.“ (ý39a ods. 4 Stavebného zákona).

Okresný úrad výslovne poučil stavebný úrad v Prvom rozhodnutí o odvolaní (str. 10

dole), že pokial‘ návrh zamietol pre rozpor s územnoplánovacou dokumentáciou, bol

povinný svoje rozhodnutie dókladne odóvodnit‘ a to namä vo vzt‘ahu k svojim

prcdchádzajúcim postupom, Čím Okresný úrad celkom zrejme poukázal na skutoČnost‘, že

stavebný úrad je povinný vysvetlit‘ rozpor medzi Prvým rozhodnutím (teraz i Rozhodnutím) a

predchádzajúcim stanoviskom stavebného úradu, ktorým sa Stavebníci nadili, a na základe

ktorého vzali späť póvodný návrh na urniestnenie stavby a podali návrh na spojené konanie.

Konaním stavebného úradu je flagratne porušená zásada právnej istoty. Stavebný úrad

vydáva protichodné rozhodnutia nic iba bez vysvetlenia, ale zámerne a vedome bez

vysvetlenia.

Stavebný úrad pokyn nadniadeného orgánu zámerne ignoroval, aby sa vyhol konfrontácii

vlastného skoršieho stanoviska o splnení podmienok na spojené konanie s napadnutým

Rozhodnutím o nesplnení podmienok pne spojenie konaní.
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Stavebný úrad svojim postuporn primäl Stavebníkov k vynaloženiu nemalých prostriedkov na

to, aby sprecizovali dokumentáciu z PD pre územně rozhodnutie na PD pre stavebné

povolenie; následne konanie prerušil a zaviazal Stavebníkov na d‘alšie doplnenie dokladov.

Po ich doplnení ústne (ešte v póvodnorn konaní) pod hrozbou zamietnutia návrhu nútil

Stavebníkov k vypracovaniu výkazov zastavanosti pre celú lokalitu, čo Stavebníci splnili,

opät‘ s nákladmi na geodeta a architektov. Nakoniec uvedené listiny stavebný úrad

v Rozhodnutí ani nespomína a bez odóvodnenia uvádza dóvod iozhodnutia, ktorý mal zistit‘

už pri preskúmani žiadosti o vydanie súh lasu so spojeným územným a stavebným konaním

z 20.12.2018.

Okrcsný úrad v Prvom rozhodnutí o odvolaní zaviazal stavebný úrad na str. 11 aby

dókladne a kompleXne posúdil celé ustanovenie 6 VZN, nic iba vybranú čast‘

ustanovenia 6 ods. 3, teda aby použil celý text 6, vrátane časti, ktorá stavebnému

úradu nevyhovuje. Odhliadnuc od toho, že stavebný úrad žiadne posúdcnie súladu sám

nevykonal a použil rovnaké interně stanovisko, kterým odóvodnil svoje predchádzajúce

zrušené rozhodnutie, stavebný úrad v celom rozhodnutí 6 nepoužil vóbec. K nezákonnému

postupu navyše pridal ešte nové interně stanovisko 44972/l 1067/2020/ZP/PIFTA zo dňa

11. 12.2020. Napriek tornu, že Prvým aj Druhým upozornením prokurátora bol stavebný úrad

poučený o nezákonnosti takéhoto konania. Rovnako Prvým rozhodnutím o odvolaní. Vo

všetkých troch týchto dokumentoch sa navyše uvádza, že predmetné orgány stavebný úrad na

túto nezákonnú prax upozorňujú dlhodobo a opakovarie. Stavebníci taktiež.

V rámci zavřšenia nezákonného postupu stavebný úrad před Stavcbníkmi interně stanovisko

44972/1 1067/2020/ZP/PIFTA zo dňa 11.12.2020 zatajil. Zodpovedná reíerentka ho

v pracovnej podobe bez podpisu zaslala konatel‘ovi stavebníka Legal Engineering, s.r.o.;

následne však pri nahliadnutí do spisu dňa 02.06.2021 o 13:00 tvrdila, že to je len interná

komunikácia a táto listina nic je súčast‘ou spisu, preto v ňom ani nic je založená a na danú

listinu sa nikdy neodvolávala. Pri nahliadnutí do spisu dňa 02.06.202 1, kedy už mal byt‘ spis

kompletný. táto listina nebola súčast‘ou spisu a stavebný úrad Stavebníkov sjej vydaním

nikdy neoboznámil. Na dopyt, ktoju vypracoval, stavebníci nedostali odpoved‘; listina, ktorú

im referentka poslala rnailom, nic je podpísaná; je na nej síce uvedená spisová značka

pracovníka, avšak už v minulosti sa natunajšoni úrade objavili listiny so spisovými značkami

pracovníkov, ktorí v čase ich vyhotovenia neboli na úrade.
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Stavebný úrad nesplnil pokyn nadriadcného orgánu, aby aplikoval 6 ods. 3 VZN

v plnom znení vrátanc časti ustauovenia, ktoré upravuje, že regulatív sa vzt‘ahuje iba na

rodinné domy.

Stavebný úrad ustanovenie, ktoré v Prvom rozhodnutí použil iba v pre nebo vyhovuj úcej časti,

tentoľaz v Rozhodnutí neuviedol v6bec, ani vo výpočte aplikovaných právnych noriem, ani

v mých častiach odóvodnenia Rozhodnutia. lgnorancia autority nadriadeného orgánu,

stavebného zákona aj textu VZN je zo strany stavebného úradu zjavná. Stavebný úrad v

rozhodnutí aplikoval výlučne 1. čast‘ VZN „Úvodné ustanovenia“, medzi ktoré patrí 3 ods.

4, 5, 6 (Rozhodnutie, str. 7 dole a str. 8 hore) avšak druhů čast‘ VZN, ktorou sa vyhlásila

záväzná čast‘ ÚPZ, tj. časť „Záväzné regulatívy“ zámerne nepoužil, nakol‘ko nevyhovujú

prejudikovanému rozhodnutiu a „trik“ s pozmeneným znením ustanovenia 6 ods. 3 VZN

(vypustením slovného spojenia „rodinné domy“) bol odhalený a nadriadeným orgánom

vytknutý.

Preto stavebný úrad použil nový „trik“ a to nepoužiť záväzné regulativy ÚPZ vóbec. Je

potrebné zdórazniť, že 3 VZN upravuje výlučne defníciu pojmov a až v druhej časti VZN

— začínajúcej ustanovením 4. sú upravené záväzné regulatívy. a teda samotný ÚPZ.

Ustanovenia 3 ods. 4. 5, 6 neobsahujú žiadny záväzný regulatív, iba definíciu pojmov, ktoré

sa v druhej časti VZN používajú na stanovenie regulatívov.

Územný plán obce obsahuje podl‘a 11 ods. 5 stavebného zákona najmä zásady a regulatívy

priestorového usporiadania a funkčného využivania územia obce v nadväznosti na okolité

územie. Závazné regulativy sa nachádzajú vo VZN v Druhcj časti, 4- 10. Stavebný

úrad pri rozhodovaní žiadny z ustanovení 4 — 10 VZN, ktoré upravujú záväzné

regulativy, neaplikoval. Ani ich neuviedol medzi použitými právnvmi normami.

V Prvom rozhodnutí stavebný úrad aplikoval 6 ods. 3, ktorý znie: „Nové objekty roc/inmch

domov musia byt‘ umiestňované apovoľované...“ zámerne tak, že výraz „rodinných“ z

definície vynechal a použil pozmenené znenie „Nové objekty domov“. Nedokážeme si

predstavit‘, že k aplikácii pozmeneného znenia VZN došlo náhodou, alebo z nevedomosti.

Zastávame názor, že k pozmeneniu VZN pri jeho aplikácii došlo zámerne a so zlým úmyslom,

ktorý je zavřšený Rozhodnutím, v ktorom sa ustanovertie neaplikuje vóbec. Stavebný úrad

odignoroval právny názor nadriadeného orgánu ako aj opakované písomné námietky
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Stavebníkov. Podanie Stavebníkov z 19.03.2021, kde bol na uvedenú skutočnost‘ detailne

upozornený aj v kontexte s mými konaniami. stavebný úrad v Rozhodnutí pre istotu ani

nespomína, napriek tornu, že uvádza (str. 10, druhý odsek) že v rámci nadštandardu

..považoval za potrebné“ posúdit‘ nárnietky Stavebníkov. Námietky Stavebníkov posúdil tak,

že úplne odignoroval podanie z 19.03.2021, venoval sa len podaniu z23.04.2021, ktoré však

len odcitoval. Následne však boldom zvýraznené námietky nechal v Rozhodnutí bez

vysporiadania.

Tento pracovný postup sa odborne označuje ako ..ohýbanie práva“. U sudcov sa skutková

podstata takéhoto konania dostala do trestného zákona v podobe *326a, teda radenírn medzi

zneužívanie právornoci vercjného činilel‘a a marenie úlohy verejnýrn činiteľom. V prípade

mých verejných činitel‘ov (* 128 ods. I TZ), napi. pracovníkov stavebného úradu, takéto

konanie napÍňa skutkovú podstatu *327 TZ marenie úlohy verejnýrn činitel‘orn. Zrnarené

bob miestne zist‘ovanie stanovené na daň 26.11.2019 tým, že sa neoznámilo začatie konania.

Zmarené bob v novorn prejednaní veci oznámenie začatia konania. ktorý stav trval od

17.06.2020 do 29.03.202 1. O marení práva na nahliadnutie do spisu srna sa zmienili vyššie,

ako aj v odvolaní proti Prvému rozhodnutiu. Máme za to (V súlade s právnou teóriou), že

nástroje trestného práva sú však až nástrojrni posledncj inštancie. tzv. ultima ratio. Preto srne

k nim nepristúpili, ale namietali srne diskrirnináciu podaním z 19.03.202 1, ktoré však

stavebný úrad absolútne odignoroval a nieje zrejmé, čije vóbec súčast‘ou spisu. Pri zaujatosti

štatutárneho orgánu navyše nic je možné uplatniť ani námietku zaujatosti, nakoľko tá rnóže

smerovat‘ len proti zamestnancorn.

Ustanovenie 6 ods. 3 VZN, ktoré reguluje umiestňovanie rodinných domov, stavebný úrad

pozmenil aaplikoval na bytový dom. v mých stavebných konaniach v lokalite, u mých

stavebníkov, kde stavebný úrad povoľoval rodinné domy, naopak 6 ods. 3 neaplikoval,

napriek tornu, že práve tam bob uplatnenic danej regulácie namieste.

Stavebný úrad mým stavcbníkom urniestňuje rodinné domy v rozpore so stavebnými čiarami

a 6 ods. 3 VZN úrnyselnc a vedome neaplikuje; avšak pri Stavebníkoch zašiel v Prvom

rozhodnutí za úrnemú hranicu a vvsbovene pozmenil znenie tohto ustanovenia, aby ním

odóvodnil zamietnutie stavby. Ak nadriadený orgán v Prvom tozhodnutí o odvolaní poučil

prvostupňový orgán, aby aplikoval normu v celom skutočnom znení. tak stavebný úrad týmto

Rozhodnutím poslal okresnému úradu odkaz tým, že normu neaplikoval vóbec, aby sa vyhol
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jej použitiu v správnorn znení, Postup stavebného úradu je prejavom najvyššej formy

arbitrárnosti, keď úrad pri citovaní právnej normy túto zárnerne pozmení, a ked‘ sa mu to

vytkne, tvári sa, že norma neexistuje.

Citácia 6 ods. 3 VZN sa v celom napadnutom rozhodnutí nachádza výlučne v citácii

námietky stavebníkov z23.04.2021. Stavebný úrad si teda tejto námietky bol vedorný,

rovnako ako pokynu Okresného úradu z Prvého rozhodnutia o odvolaní. Napriek tomu sa v

Rozhodnutí vyjadril jasne i keď nepriamo. že Stavebný úrad MČ BA-NM rozhoduje

arbitrárne iba použitím tých ustanovení právnych predpisov, a v takom znení, ktoré vyhovujú

jeho zámerom. Skutočnost‘, že niektoré spojené konania s podobným predmetom sú

rozhodované v zákonných lehotách a napriek tornu, že skutočne porušujú 6 VZN je v

spojení s textom Rozhodnutia v tri roky trvajúcom konaní jasným dókazom, že zo strany

stavebného úradu flagrantne dochádza k mareniu dóležitej úlohy avšak zárnerne iba u

Stavebníkov. Tiež treba zdóraznit‘, že stavebný úrad proti uvedeným stavbám, ktoré porušujú

6 VZN zárnerne nekoná, ani ked‘ vie, že k porušeniu došlo (minimálne z podania

Stavebníkov z 1903.2021).

Stavebný úrad pri posudzovaní súladu stavby s úzcmným plánom nevyvrátil správnost‘

posúdenia tohto súladu, ktoré vykonal autorizovaný architekt a ktoré tvorí prílohu F

projektovej dokumentácie a je aj súčast‘ou spricvodnej a súhrnnej technickcj správy.

lnformácie o súlade s územnoplánovacou dokurnentáciou podl‘a 3 ods. 4 písm. a) Vyhlášky

MŽP SR Č. 453/2000 Z. z., a o dodržaní územného plánu zóny podl‘a 9 ods. 1 písm. a)

Vyhlášky MŽP SR Č. 453/2000 Z. z. sú povinné náležitosti projektovej dokurnentácie. Na

tieto súČasti upriamil pozornost‘ stavebného úradu aj odvolací orgán v Prvorn rozhodnutí

o odvolaní. Stavebníci projektovú dokumentáciu doplnili o vyššie uvedené časti

bezprostredne po oboznámení sa s Prvým rozhodnutím o odvolaní (dňa

03.06.2020); stavebný orgán obdržal zvyšok spisového materiálu z nadriadeného orgánu dňa

17.06.2020. Za viac ako rok stavebný úrad nenašiel argument, s ktorýrn by konfrontoval

posúdenie súladu s územným plánom. ktoré vykonal autorizovaný architekt.

Stavebníci okrem posúdenia súladu. ktoré vykonal architekt, poukazujú na právny názor na

výstavbu Rezidencie ELANIIJS, ktorý opakovane vyjadrila samotná Mestská čast‘ Bratislava

- Nové Mesto v nasledovných listinách, stanoviskách a vyjadreniach:
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- Dňa 27.02.2018 vydala Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto územnoplánovaciu

informáciu pre parcely v k.ú. Vinohrady. reg. C. Č.: 6712/61, 4975/1. Dókaz Č. 1)

- Dňa 25.01.2019 vydala tvlestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto stanovisko (č.k.

I 1648/20I8/UKSP/l-1AVK, 361/2019/UKSP/HAVK) k stavbe Rezidencia ELANIUS,

že je možné “povolit‘ predinetnú stavbu v spojenoin úzeninotn a stavebnom konaní.“

(39a ods. 4 Stavebného zákona) (Dókaz Č. 2)

- Dňa 15.07.2019 vydala Mestská Čas!‘ Bratislava - Nové Mesto záväzné stanovisko

(č.k.: 715 l/2019/Ú/KSP/POBA) k stavbe Rezidencia ELANIIJS, že súhlasí s umies

tnením “Vodnej stavby, ktorá bude súčasi‘ou lechnickej in/iaštruktúry stavby bylovej

budovy, ktorej urniestnenie je jirnkčne v súlade s platnni územným plánonz zóny Ko

liba Stráže“ Dókaz Č. 3,)

V Dókaze Č. I Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto Stavebníkom oznámila, že “Vzmysle

Územného plámi zóny Koliba - Stráže z roku 1996 v znení neskorších zmien a dop/nkov sú

pozemky sparc. Č. 6712/61, 4975ĺ‘J, v k.ó. ĺj,oh,.a‘y súčust‘ou úzeniia určeného prefkink

Čné využitie — výstavba ohjekÍov hytovťch do;;zov

V rozpore s týmto právnym názorom v Rozhodnutí tvrdí, že pozemok nic je určený na zasta

vanie. Zmenu svojho právneho názoru neodóvodnila. Nic je možné, aby podl‘a názoru odde

lenia územného plánovania Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto išlo o pozemok určený

úzernnýnl plánovanírn na výstavbu objektov bytových domov a zároveň Mestská čast‘ Brati

slava - Nové Mesto na základe stanoviska toho istého ocldelenia územného plánovania Mest

skej časti Bratislava - Nové Mesto rozhodla, že pozemok nieje určený na zastavanie. —

V Dökaze Č. 2 Mestská Čast‘ Bratislava - Nové Mesto uvádza, že ‘je rnož,,é povolit‘ pred

meÍnú stavbu v spojenom územnonz u stavebnom konaní.“ Z odóvodnenia stanoviska vy

plýva, že spojené konanie je možné preto, že “podmienkv na jej uniiestnenie vypÍjvajú z

územnéh() plánu zóny.“

V rozpore s tým však v Rozhodnutí tvrdí, že pozemok nic je určený na zastavanie, ked‘že

chýbajú priestorové regulatívy umiestnenia stavby. Zmena v názore nie je v Rozhodnutí odó

vodnená. Nic je možné, aby zároveň podl‘a názoru stavebného úradu boli zároveň splnené

podmienky na umiestnenie stavby, nakol‘ko vyplývajú z úzeniného plánu zóny a zároveň

II
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podl‘a názoru toho istého stavebného úradu k tej istej stavbe chýbali priestorové regulativy

um iestnenia stavby.

V Dókaze Č. 3 Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto uvádza, že súhlasí s urniestnením daž

d‘ovej kanalizácie vedúcej do vsaku, nakol‘ko tá “bude súčast‘ou technickej infraštruktúry

stavby bytovej budovy, ktorej umiestnenie je funkčne v súlade s platným územným plá

nom zóny Koliba Stráže“.

Naproti tornu však Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto v Rozhodnutí uvádza, že na po

zemku nieje možné staval‘. Opät‘ nieje zdóvodnená zmena stanoviska, ked‘ adl súhlasila s

výstavbou vodnej stavby na pozemku a ad2 konštatovala, že aj hlavná projektovaná stavba je

v súlade s územným plánorn zóny.

Podl‘a 3 ods. 7) správncho poriadku ustanovenia o základných pravidlách konania uvede

ných v odsekoch I až 6 sa prirnerane použijú aj pri vydávaní osvedčení. posudkov, vyjadre

ní, odporúčaní a mých podobných opatrcní.

Podl‘a 3 ods. 5) správneho poriadku Správne orgány dbajú o to. aby v rozhodovaní o skut

kovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodóvodnené rozdiely.

Namiesto právnych názorov vyjadrených v uvedených listinách, ktoré všetky vznikli zákonne

a do konania sa dostali zákonne, stavebný úrad založil Rozhodnutie na internorn liste č.

44972/l 1067/2020!ZP/PIFTA zo dňa 11.12.2020. ktorý vznikol nezákonne ado konania sa

dostal nezákonne.

V.

Stavebný úrad v Rozhodnutí uvádza, že súěast‘ou spisu je písomnost‘ hlavného mesta SR

Bratislavy pod č. MAGS OUIC 43263/21-1409 zo dňa 20.01.2021 s názvom „Vrátenie

podania“, ktorú adresovalo hlavné mesto SR Bratislava navrhovatel‘ovi Legal Enginnering,

s.r.o.. Stavebný úrad sme pri nahliadnutí do spisu konfrontovali s otázkou, odkial‘ je táto

listina a prečo je súčast‘ou spisu. Pracovníčky stavebného úradu na uvedené nevedeli

odpovedat‘.
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Ako správne uvádza stavebný úrad, navrhovatel‘ listom zo dňa 07.01.2021 požiadal Magistrát

hlavného mesta SR Bratislavy o vydanie záväzného stanoviska k PD pre územně rozhodnutie,

ktorú vypracovala spoločnost‘ RB ARCI-IITECTS s r.o.. v dccembri 2020, predmetom kt. je

objekt s 3 bytovými jednotkami a 7 parkovacích miest. Poukazujeme na fakt, že

predmetom tohto konaniaje PD z roku 2019, na 4 bytové jednotky a 9 miest. Žiadosť nebola

na magistrát podávaná v tomto konaní a magistrát žiadne záväzné stanovisko (súhlasně či

nesúhlasné) nevydal. Písomnost‘ sa nemá nachádzat‘ v spise.

Poukazujeme na fakt, že

- Magistrát hlavného mesta SR Bratislava nic je dotknutým orgánom vo veci

posudzovania súladu s územnoplánovacou dokumentáciou,

- Magistrát hlavněho mesta SR Bratislava o žiadosti nerozhodol,

- Magistrát hlavného mesta SR Bratislava je oprávnený vykladat‘ územný plán

hlavného mesta, nic však územné plány zón,

- Podaním z 19.03.2021 sme poukázali na to, že stavebný úrad povolil stavby

rodinných domov. ktorých by sa omisia stavebncj čiary naozaj týkala, avšak nic je

zrejmé, prečo by sa omisia stavebnej čiary v grafkkej priesvitke mala týkat‘ bytového

domu, pre ktorý sa tento záväzný regulatív v zmysle 6 ods. 3 VZN neaplikuje.

V súvislosti so zákonnost‘ou vyjadrenia MagistrátLL poukazujeme na fakt, že Magistrát bol

dotknutým orgánom a konalo sa s ním (vid‘. č. 3 I v rozdcľovníku oznárnenia o začatí konania

z 18.03.2021, resp. č. 31 v rozdel‘ovniku Rozhodnutia), avšak ziného dóvodu (povolenie

malého zdroja znečistenia a pod.).

Magistrát mal možnost‘ vyjadrit‘ sa v konaní na základe výzvy v Oznámení o začatí konania

z 18.03.2021 (str. 8 tretí odsek odspodu): „Súčasne stavebný úrad dáva do pozornosti v

.zinysle ust. 36 ods. 3 dotknutým orgáno,n, že sú povinné oznámil‘ svoje stanoviská v

rovnakej lehote, v ktorej móžii uplatnil svoje pripomienky a námielky účastníci územného

konania. Ak niektorý z orgánov šlálnej správy polrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší

čas, stavebný úrad na jeho žiadost‘ určen Ú lehotu pred jej uplynutím, primerczne predĺži. Ak

dotk,,uÍj orgán, klorý hol i‘roziimeiij‘ o začatí Ú zemného ko,,ania, izeoznáini V IJrčeflej

alebo predÍženej leh ote svoje stanovisko k navrhovunej stavhe, má sa za to, že So stavbou z

lll‘adiskLl ním sledovaných zdujmov súhlasĹ“

13
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V zmysle 36 ods. 3 stavebného zákona Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

s uvedenou výstavbou súhlasí, nakol‘ko sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadril.

Vsúvislosti spísomnost‘ou Č. MAGS OUIC 43263/21-1409 zo dňa 20.01.2021 s názvom

„Vrátenie podania“ z opatrnosti poukazujeme na to, že táto nenesie obsahové náležitosti

vyjadrenia dotknutého orgánu, ani nebola doručovaná stavebnému úradu, ale je adresovaná

stavebníkovi Legal Engineering, s.r.o..

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava nic je dotknutým orgánom vo ved posudzovania

súladu s územnoplánovacími dokumentami, vzhl‘adom na to, že v území je prijatý ÚPZ, ktorý

prijatínl VZN schválila MČ BA NM, a teda neprináleží Magistrátu, aby tento ÚPZ vykladal.

VI.

Okresný úrad v Prvom rozhodnutí o odvolaní na tému stanoviska rnestskej časti k

investičnému zámeru uviedol na str. 8 a 9 cit.: „Požadované stanovisko nemá pre účely

konania a rozhodovania žiadnu právnu relevanciu“ . Rovnako okresný úrad poučil stavebný

úrad nasledovne na str. 8 dole: „ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto z hldiska

posudzovania súladu s územnýin plánom nemá postaven je dotknutého orgánu pre účely

úzetnného konania o umiestnení stavby. Okresný úrad uviedol, že o tejto veci už opakovane

stavebný úrad poučil, rovnako ako ho použil prokurátor.“ Výsmech stavebného úradu MČ

BA-NM Okresnéniu úradu a Prokuratúre SR je zhmotnený v rozdel‘ovníku

Rozhodnutia, kde pod číslom 19 na prvom mieste medzi dotknutými orgánmi je

uvcden‘ úrad Bratislava Mestská časí‘ Nové Mesto. Z uvedeného postupu stavebného

úradu je nepochybné, že stavebný úrad MČ BA-NM je nad zákonom, za svoje konanie nic je

trestne ani inak zodpovedný, v rozhodnutí móže beztrestne ohýbat‘ zákony a ignorovat‘ všetky

autority a všetko sa to dá vysvetlit‘ ako neúmyselná beztrestná neschopnost‘.

Stavebný úrad na strane 2 Rozhodnutia cituje interný list, ktorýrn vyzvala vedúca stavebného

úradu dňa 11 .11.2020 oddelenie životného prostredia a územného plánovania na posúdenie

súladu stavby s územným plánom (stanovisko k investičnej činnosti). Stavebný úrad

účastníkov konania o svojom úkone neinformoval a spisový materiál poskytol Mestskej časti

Bratislava Nové Mesto v rozpore so zákonorn, nakol‘ko oje je účastníkom konania ani

dotknutým orgánom.
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Stavebný úrad je povinný sám posúdit‘ súlad s územným plánom, Stavebný úrad nemá

oddelenie životného prostredia a územného plánovania, ide o oddelenie miestneho úradu.

V internej žiadosti, ani vjej opise v Rozhodnutí zámerne nic je uvedené, pod aký úrad

oddelenie životného prostredia a územného plánovania spadá, aby túto skutočnosť nebolo

možné priarno z Rozhodnutia zistit‘. Tiež nie je zrejmé, prečo v konaní nekonala poverená

konajúca referentka stavebnému úradu, ale anonymná vedúca stavebného úradu. Napriek

tomu, že Okresný úrad poučil stavebný úrad, že predmetné stanovisko k investičnej výstavbe

nemá pre rozhodnutie právnu relevanciu. stavebný úrad predmetné interné stanovisko citoval

ako hlavný zdroj posúdenia súladu navrhovanej stavby s územným plánom.

Námietka zaujatosti. Podl‘a názoru stavebriíkov k nczákonnostiam, najmá Ohýbaniu práva,

porušovaniu zásady právnej istoty a rovnakého postupu dochádza z dúvodu zaujatosti

starostu niestskej časti Nové Mesto Rudolfa Kusého. Konatel‘ Stavebníka WM Invest SK -

Ing. Miroslav Welter podal na Rudolfa Kusého trestné oznámenie: pričonl napriek zrušeniu

uznesenia o vznesení obvinenia je vo veci d‘alej vedené trestné stíhanie. Aj zo samotného

textu napadnutého rozhodnutia vyplýva, že do konania nzákonne zasahovala Mestská čast‘

Nové mesto ako aj nernenovaná vedúca stavebného úradu. Nezákonné a zaujaté zasahovanie

do nezávislosti konajúceho odborného pracovníka zo strany Mestskej časti Bratislava Nové

Mesto a vedúcej stavebného úradu sa týka dóvodu pre ktorý bol návrh zamietnutý. Rovnako

nezákonný postup spočíva v zatajovaní listiny, ktorá obsahuje hlavný dóvod pre zamietnutie

návrhu.

V zmysle 50 Správneho poriadku ak to dovol‘uje povaha vcci a ak nápravu nemožno

dosiahnuť inak, správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnút‘ o odvolaní, sáru

vo veci rozhodne, pokial‘ správnv orgán príslušný na rozhodnutie nezačal kominic, hoci

je na to povinný alebo pokial‘ nerozhodnI v lehote ustanovcnej v 49 ods. 2.

Vzhľadom na to, že vec sa dostáva na odvolací orgán už druhýkrát, pričom na prvom stupni

sa účastníci museli už dvakrát domáhat‘ dozoru prokurátora nad zákonnost‘ou, máme za to, že

stavebný úrad MČ BA NM nic je v tejto veci schopný rozhodnút‘, resp. vedome sabotuje

rozhodnutie v lehote ustanovenej zákonom. Od podania žiadosti o začatie spojeného

územného a stavebného konania ubehlo k dnešnému dňu 889 dní, pričom väčšina tohto času

ubehla pre nečinnost‘ stavebného úradu. Vyššie smc opísali aj nemožnost‘ podania námietky
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zaujatosti proti štatutárovi stavebného úradu (nakoľko to je možné len proti zaniestnancom).

Na ochranu svojich práv srne uplatnili antidiskrirninačný zákon; avšak podanie z 19.03.2021

stavebný úrad odignoroval úplne; ani ho v Rozhodnutí neuvádza.

Stavebníci majú dóvodnú obavu, vychádzajúc z doteraj šicho pósobenia stavebného úradu, že

stavebný úrad MČ BA NM by po opatovnom vrátení veci na nové prejednanie a rozhodnutie

opät‘ bol nečinný, konal zaujate, nerozhodol v príslušncj lehote, resp. opät‘ ľozhodol

arbitrárne bez ohl‘adu na zákon. Vzhl‘adom na vyššie uvedené prioritne navrhujeme, aby

odvolací orgán, ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplnil, prípadné zistené vady

odstránil a Rozhodnutie zmcnil tak, že stavbu bytového domu Rezidencia ELANIUS

umiestni 2 povolí.

V Bratislave, dňa 23.07.202 1,

Maar Legal, s. r. o.: Legal Engineering, s.r.o.:

Podpísané kvaIif?kovanim el. poapisom Podpísané kvalifikovaným el. podpisoin

zast. Mgr. Andrej Maar, konatcl‘ Mgr. Branislav Welter, konatel‘

ETN Slovakia, spol. s.r.o.: WM Invest SK, s.r.o.:

Podané v elektronickef podobe bez aiitoii- Podané v elekíronickej podobe bez auto;izá

zócie, doplní sa - 19 ods. 1 správneho po- cle, doplní sa - 19 ods. 1 spľávneho poriad

ciadku. kn

zast. Pedja Jocič, konatel‘ zast. Ing. Miroslav Welter, konateľ
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Záznam z nahliadania do spisu dňa 02.06.2021 o 13:00

Ad: Interiý list č. 44972/11 067/2O2OĺZP!PIFTA zo dňa 11.12.2020

- 0:16:00 Mgr. Branislav Welter - konatel‘ stavebníka Legal Engineering: A to
stanovisko územného oddelenia, či čo to máte, územného plánu, poslediié, také nejaké

datované v decembri bob, neviem, kedy bob vyhotovené, lebo pán Vaškovič rnedzi
Vianocami volal, že nie je, to rna tiež tak prekvapilo, že je nejaké stanovisko s

decembrovým dátumom
- 0:16:40 Ing. Lucia Petrová (referentka stavebného úradu): Ale to tu nemám, to

nic je súčast‘ou spisu, to je len interná vec medzi nami, my srne sa ani v ničorn

neodvolávali na toto stanovisko konkuétne, takže nemám ho v spise. Nie je súčasťou
spisu, lebo je to interná komunikácia a my sme sa na to stanovisko ani neodvolali v

žiadnom.. .teda v tom...
- 0:17:02 Pedja Jocié (konatel‘ stavebníka ETN Slovakia, s.r.o.): Alc prcdtým

spomenuté bob!?
- 0:17:03 Ing. arch. MarušáIová (vedúca stavebného úradu): To bola dávna doba.

Kedysi tu fungovali tieto žiadosti o stanoviská k investičnej činnosti, ale teraZje to už

len na stavebnorn úrade aby posúdil
- 0:17:20 Ing. Lucia Petrová (referentka stavebného úradu): V zrušenom

rozhodnutí bob spomenuté, ale

Ad: Lehota na rozhodnutie

- 0:20:00 Mgr. Branislav Welter - konatel‘ stavebníka Legal Engineering: Vjeme
nejakým spósoboin kedy bude rozhodnutie?

- 0:20:05: Ing. Lucia Petrová (referentka stavebného úradu): Ideme v lehotách,
robíme na tom.

- 0:20:11 Mgr. Branislav Wetter - konatel‘ stavebníka Legal Engineering: V
ktorých lehotách? Lehota bola...

- 0:20:12: Ing. arch. Marušáková (vedúca stavebného úradu): Bob vyvesené

oznámenie, lehota bude teraz. aja vám to terez nepoviem...
- 0:20:18 Pedja Jocié (konatel‘ stavebníka ETN Sbovakia, s.r.oj: na základe ktorej

lehoty, prosím vás‘?
- 0:20:20 Ing. Lucia Petrová (referentka stavebného úradu): boto to oznámenie

14.4. zvesené, takže už... pracuje sa na tom

- 0:20:25: Mgr. Branislav Wetter - kouatel‘ stavebníka Legal Engineering: a tam je
aká lehota, od oznámenia?

- 0:20:30 Ing. arch. Marušáková (vedúca stavebného úradu): Myslím, že deset‘
pracovných dní.

- 0:20:35 Mgr. Branislav Welter - komitet‘ stavebníka Legal Engineering: Desat‘

dni bob na námietky, my sme to v tej lehote podávali, tie námietky, ale tá lehota, že
dokedy vlastne sa má rozhodnúť?

- 0:20:40 Pedja Jocié (konatel‘ stavebníka ETN Slovakia, s.r.o.): Zase, ako
neadvokát, rozhodnúf se má do 30 dní od podania žjadosti

- 0:20:50 Ing. arch. Marušáková (vedúca stavebného úradu): To je pekne povedené,

ale to nevychádza reálne kvóli pošte ani kvóli mým veciam
- 0:21:00: Pedja Jocié (konatel‘ stavebníka ETN Slovakia, s.r.o.): pošte

clcktronickcj?



- 0:21:03: Ing. arch. Marušáková (vedúca stavebného úradu): Nebudem sas varni o

tomto. Toto poznám, to je krásna veta, ktorej sa každý chytá
- 0:21:25: Mgr. Branislav Velter - konatel‘ stavebníka Legal Engineering: Ja tu

lehotu rátarn odkedy sa vrátil spisový materiál z okresného úradu a tam sme vlastne

rok po, hej, čiže preto sme takí, že tlačíme na to, to nieje o tom, že oznámenie bob v
apríli, Iebo to oznámenie prišlo po trištvrte roku, radi by sme aspoň niekde sa pohli.

Ad: Interný list Č. 44972ĺ11067/2020/ZPIPIFTA zo dňa 11.12.2020

- 0:22:50 Mgr. Branislav Welter - konatel‘ stavebníka Legal Engineering: Dobre,
čiže stanovisko tam, hovorili ste, že to nové stanovisko tam nic je, predchádzajúce

stanoviská tam sú‘? Ja som myslel, že zrovna to stanovisko uvidím.
- 0:23:00 Ing. Lucia Petrová (referentka stavebného úradu): To stanovisko je

interné, nemóžeme sa naňho odvolávat‘, podl‘a názoru okresného úradu, takže je to iba
naša intcrná komunikácia.

- 0:23:10 Mgr. Branislav Welter - konatel‘ stavebníka Legal Engineering: A ešte sa

spýtam, že kto ho pripravoval?
- 0:23:15 Ing. Lucia Petrová (referentka stavebného úradu): To vám neviem

povedat‘. Menovito neviem.
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Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Junácka 1

832 91 Bratislava

k sp. zn. 3821/2021/364/2020/ÚKSP/PETL

resp. k sp. zn. 3821/2021/693 8/2020/ÚKSP/PETL

resp. k sp. zn. 6938ĺ2020/UKSP/PETL

resp. sp. Zn. 364/2020/4135/201 9/UKSP/PETL

o povolení výstavby v k.ú. Vinohrady na parc. reg. C, Č.: 6712/61

(stavebný úrad používa v priebehu konania rózne sp. zn.)

Odvolanie

1/ Maar Lega!, s. r. o., sídlo: Dunajská 8, Bratislava 81! 08, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 52255/B; IČO: 44 157 673, DIČ:

2022606267 iČ DPH: SK2022606267, podl‘a 4, (‘d‘alej len „Maur Lega!, s. r. o. ‘9

2/ WM Invest SK, s. r. o., sídlo: Nevädzová 6E. Bratislava - rnestská čast‘ Ružinov 821 0!,

2 zapísaná v Obchodnorn registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo:

1 18751/B; iČo: 50 841 581, DIČ: 2120493023, iČ DPI-I: SK2120493023 podl‘a 4, (‘ďalej
len

„ WM In vest SK s. r. o. ‘9

3/ETN Slovakia, s.r.o., Sídlo: Tupého 23/A. Bratislava 831 01, zapísaná v Obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo: 7591/B; IČO: 31379508, DIČ:

2020303219, iČ DPH: SK2020303219 podl‘a 4 (ďalejkn „ETNSlovakia, s.r.o.‘9

A4‘ Lega! Engineering, s. r. o., sídlo: Nevädzová 6, Bratislava - rnestská čast‘ Ružinov 821 01,

zapísaná v Obchodnorn registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:

106968/B; IČO: 48 336 076, DIČ: 2120146127 lČ DPH: SK2120146127, podľa 4 (ďalej

leu „Legu! Engineering, s. r. o. ‘9

Maar Legal, s. r. o., WM Invest SK s. r. o., ETN Slovakia, s.r.o., Legal Engineering, s. r. o.

spolu d‘ulej len „Stavebníci“

P,.uloh:

01 úplné znenie VZN MČ BA-NM Č. 7/1996 zo dňa 26. 11. 1996 O ZA‘VÁNYCIJ

ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLAÁTU ZÓNY KOLIBA — STRÁŽE (ďalej len „ ÚPZ‘9 ako

vyplýva zo zmien a cloplnkov Všeobecne záväzného nariadenia ‚neslskej Časti

Bratislava-Nové Mesto č. 6/2000 zo clňa 13. 6. 2000, Všeobecne záväzného
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nariadenia mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2008 zo dňa 16. 4. 2008 a

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2008 ZO

dňa 16. 12. 2008 (d‘aÍej len „VZN‘9

- 02 Záznam z nahliadania do spisu dňa 02.06.2021 o 13:00

- 03 list od MČ BA I\UiI Čk.: 4438/2021/UKSP/MARK-up doručený Okresnej

prokuralúre BA III c/fia 31.03.2021

- 04 list Stavebníkov zo dňa 19.03.2021 s doručenkou, nakoľko nic je zrejlné, čije

súčast‘ou spisu

L

Rozhodnutím zo dňa 10.06.2021, č.k.: 3821/202 I /364/2020!ťJKSP/PETL- 16 Mestská čast‘

Bratislava - Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad zamietla návrh Stavebníkov na vydanie

stavebného povolenia v spojenom stavebnorn a územnom konaní na stavbu “Rezidencia

ELANIUS“ na pozenikoch v kú. Vinohrady reg. C, Č.: 6712/57, 6712/59, 6712/60, 6712/61,

4975/7. 4975/1 (d‘alej len “Roziiodnutie‘). Stavebníci týmto podávajú proti Rozhodnutiu

odvol ani e.

II.

Stručný opis pricbehu konania

- Dňa 27.02.2018 vlastník pozemku dostal ÚPI k stavebnému pozemku

- Dňa 18.07.20 18 Stavebníci kúpili za 208.800,- EUR stavebný pozemok za účelorn

výstavby v rozsahu a za podmienok irn známych z predmetnej ÚPI a objednali si

a zaplatili 29.116,80 EUR za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné

konan i e.

- Dňa 20.12.20 18 Stavebníci podali Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,

a zároveň tiež Žiadost‘ o súhlas 50 spojeným územným a stavebným konanírn

- listom zo dňa 25.01.2019 Č. k. I 1648/2018/UKSP/HAVK. 361/2019/UKSP/HAVK

Stavebníkom stavebný úrad oznámil, že je možné “povolit‘ predmetnú stavbu v

spojenom územnom a stavebnom konaní“ s odkazom na 39a ods. 4 Stavebného

zákona.

V nadväznosti na toto stanovisko Stavebníci:

- spät‘vzali Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,

- objednali si a zaplatili 22.342,80 EUR za vypracovanie projektovej

dokumentácie pre spojené územné a stavebné konanie
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- dňa 15.02.2019 Stavebníci podali Žiadosť o stavebná povolenie v spojenom

územnorn a stavebnom konaní.

- Rozhodnutím Zo dňa 14.03.2019 Č. k. 4135/2OI9ĺUKSP!1-IAVK-68 stavebný úrad

nezákonným spósobom prerušil konanie za účelom predloženia vyjadrenia Mestskcj

časti Bratislava - Nová Mesto k súladu s ŮPz, následne napriek predloženiu takéhoto

stanoviska v konaní d‘alšie mesiace nepokračoval,

- Dňa 30.10.2019 bob konajúcou referentkou vyhotovená Oznárnenie o začatí

spojeného územnáho a stavebného konania. ktoráho doručovanie však bob zmarené

vtedajšou pracovníčkou poverenou vedením stavebného úradu

- Dňa 07.02.2020 bob pod sp. Zn. Pd 230/19/1103-6 vydaná upozornenie prokurátora

(d‘aIej žen „Prvé upozornenie prokurátora ‘9
- Dňa 02.03.2020 stavebný úrad rozhodnutím sp. zn 364/2020/4135/2019/LJKSP/PETL

návrh zamietol (d‘ažej len „Prvé Rozliodnutie‘9

- Dňa 25.05.2020 Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky

rozhodnutie zrušil (Č. k.: OU-BA-OVBP2-200/747003ĺZAD) (‘d‘alej len „Prvé

rozli odnutie o Odvolaní‘9

- Vzhl‘adom na to, že Okresný úrad v Prvom rozhodnutí o odvolaní vytkol vady aj

Stavebníkom, títo bezodkladne a bez výzvy vytknutá vady odstránili podaním

z 03.06.2020 o hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, príbohu F

a upravenú čast‘ projektovej dokumentácie (sprievodná a súhrnná technická správa)

- Dňa I 7.06.2020 bol spisový materiál doručený stavebnému úradu na nové prejednanie

veci a rozhodnutie.

Následne bol stavebný úrad od 17.06.2020 do 29.031 nečinný.

Stavebný úrad to sám skonštatoval v liste Čk.: 4438/2O2IĺUKSP/MARK-up doručenoni

Okresnej prokuratúre BA 111 dňa 3 1.03.2021, str. 4, štvrtý odsek, ktorý list samotný bol

vyústením aktívneho odporu Stavebníkov proti nečinnosti úradu. Pre dopovedanie

súvisbosti uvádzame sled udabostí v novoni prejednaní veci:

- Po päťmesačnom období st‘ažnosti, e-majby a osobných urgencii takmer na týždennej

báze, museli Stavebníci už druhýkrát v konaní siahnuť po prostriedku obrany

podnetorn na výkon dozoru prokuratúra zo dňa 13.10.2020;

3
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- OP BA III už druhýkrát v konaní vydala upozornenie v ktorom konštatovala

nezákonnost‘ konania stavebného úradu (upozornenie prokurátora sp. Zn.

PDĺI89/20/1 103-7 zo dňa 08.01.202 1) (d‘alej le,‘ „Druhé upozornenieprokurótoru‘9

- Po Druhom upozornení prokurátora bol stavebný úrad ďalej nečinný, preto Stavebníci

urgovali stavebný úrad podaním zo dňa 19.03.2021 ‚.Vyjadrenie k oznánieniu O Začati

konania o zarnietnutí návrhu, Žiadost‘ o rovnaké zaobchádzanie a žiadost‘ o vrátenie

správneho poplatku“.

Stavebný úrad začal konat‘ až v nadväznosti na podanie Stavebníkov z 19.03.2021, kedy:

- Antedatoval na deň 18.03.2021 oznámenie o začatí územného konania, ktoré vyvesil

na úradnej tabuli dňa 29.03 .2021

- Antedatoval na deři 22.03.2021 listinu č.k.: 4438/2021/UKSP/MARK-up určenú pre

prokuratúru, ktorú tejto odoslal 29.03.2021, doručená bola 3 1.03.2021.

Stavebný úrad listom zo dňa 22.03.2021 prokuratúre uviedol, že oznárnenie o začatí konania

už vykonal, avšak oznámenie urobil až 29.03.202 1, čoje týždeň po údajnom vyhotovení listu

pre prokuratúru. V kontexte Rozhodnutia a d‘alších listin v celom konaní je zrejmé, že

antedatovanie a vyhýbanie sa elektronickým podpisom a doručovaniu, je bežná prax

stavebného úradu. V súvislosti s podaním Stavebníkov z 19.03.2021 však omnoho

závažnejšie vnímame fakt, že stavebný úrad podnes koná, akoby toto podanie neobdržal —

v celom Rozhodnutí nic je na jeho obsah žiadny odkaz, napriek tornu, že srne v ňorn

vzniesli diskriminačnú námictku nerovnakého zaobchádzania z časového hl‘adiska a

procesného postupu, ako aj z vecného hl‘adiska. V podaní z 19.03.2021 sme žiadali aj

o vrátenie správneho poplatku, ktorý bol jednak vyrubený nezákonne, čo skonštatoval

Okresný úrad už v Prvom rozhodnutí o odvolaní, jednak vznikol Stavebníkorn na vrátenie

poplatku zákonný nárok (10 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch).

Stavebný úrad doteraz nerozhodol o návrhu na vydanie stavebného povolenia ani o

návrhH na vrátcnie správneho poplatku, pričorn vo veci už mcritórne rozhodol a

neplánuje vo veci d‘alcj konat‘.

III.

Odvolacie d6vodyje možné zhrnút‘ do nasledovných téz. ktoré sa vzájomne dopĺáajú:

- Stavebný úrad odövodnil zamietavý výrok Rozhodnutia nesúladorn stavby s ÚPZ;

neaplikoval pritom žiadne zúväzné ustanovenie ÚPZ.

4
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- Stavebný úrad aplikoval výlučne ustanovenia Prvej časti VZN (*1 Účel VZN, *2

Rozsah platnosti VZN. *3 Vymedzenie platnosti VZN), ktoré sú úvodnými

ustanoveniami VZN a sprievodnými ustanoveniami k záväzným regulatívom

územného plánu zóny.

- Stavebný úrad neaplikoval žiadne z ustanovení Druhej časti VZN. Pritom práve

Druhá čast‘ VZN - ZÁVÁZNÉ REGULATÍVY, tvorí záväzné regulatívy územného

plánu zóny, tak ako to stanovuje * 27 ods. 3 stavebného zákona.

- Stavebný úrad už v Prvom rozhodnutí manipuloval s aplikáciou ÚPZ. kedy úmyselne

prispósobil citáciu 6 ods. 3 VZN svojej potrebe. Napriek tornu, že nadriadený orgán

ho v Prvom rozhodnutí o odvolaní zaviazal aplikovať 6 ods. 3 bez jeho modifikácie,

stavebný úrad v novorn Rozhodnutí neaplikoval * 6 ods. 3 pre zmenu už vóbec.

- Stavebný úrad odóvodnil Rozhodnutie nezákonnými podkladrni, napriek tomu, že na

rovnakú procesnú chybu bol už v Prvom rozhodnutí o odvolaní upozornený

nadriadeným orgánom

- Stavebný úrad manipuloval So Spisom, kedy doňho striedavo zarad‘oval a vyrad‘oval

listiny; stavebný úrad pri nahliadnuti do spisu pred vydaním Rozhodnutia tvrdil

o listinách, že nie sújeho súčast‘ou, následne na nich založil Rozhodnutie.

Proti Rozhodnutiu Stavebníci podávajú v zákonnej lehote odvolanie, z dóvodov:

- stavebný úrad postupoval v rozpore 50 zákonrni a mými právnyrni predpismi (* 3 ods.

4 správneho poriadku). pretože:

- Stavebný úrad vo veci konal záľoveň ako Stavebný úrad aj ako dotknutý orgán,

a vo veci rozhodol na základe vyjadrenia samého seba ako dotknutého orgánu

v rozpore s 140a ods. I Stavebného zákona.

- odóvodncnie Rozhodnutia je v priamom rozpore so znenírn VZN, ktorým je

vydaný územný plán zóny, na ktorý sa rozhodnutie odvoláva.

- uprel účastníkoni možnost‘ vyjadrit‘ sa k podkladu Rozhodnutia

- stavebný úrad v Rozhodnutí nevychádzal zo spol‘ahlivo zisteného stavu veci

- stavebný úrad v Rozhodnutí neodóvodnene rozhodol odlišne od predchádzajúcich

zhodných prípadov, čím porušil základné pravidlá koriania (*3 ods. 5 v spojení s ods.

7) a zásadu predvídatel‘nosti práva

- stavebný úrad nerešpektoval právny názor nadriadeného orgánu vyj adrený v Prvom

rozhodnutí o odvolaní.
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Rozhodnutie nie je v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi a neobsahuje obij

gatórne náležitosti rozhodnutia.

Iv.

Stavebný úrad v opise rozhodujúcich skutočností vedome a úmyselne opomína skutočnosť,

že Stavebníci podali návrh na vydanie stavebného povolenia v spojenorn konaní a uvádza, že

Stavebníci podali návrh na vydanie územného rozhodnutia o urniestnení stavby (4. strana,

posledný odsek). S ohi‘adorn na svoje Prvé rozhodnutie, Prvé rozhodnutie o odvolaní a Prvé a

Druhé upozornenie prokuratúry je zrejmé, že stavebný úrad opisuje skutkový stav nesprávne

vedome a zárnerne.

Stavebný úrad pri vyhodnotení námietok stavebníkov interpretuje 39a ods. 4 stavebného

zákona o spojení územného a stavebného konania zámerne tak, že neuvádza svoje viastné

stanovisko zo dňa 25.01.2019 Č. k. 11648!2OI8ĺUKSPĺIIAVK, 361/2019/IJKSP/l-1AVK,

ktorýrn oznámil Stavebníkorn, žeje možné ‘povolit‘p;ed;netnú síavbu v spojenom ázemnoin

a stavebnom konaní.“ (‘ý39a ods. 4 Stavebného zákon.

Okresný úrad výslovne poučil stavebný úrad v Prvom rozhodnutí o odvolaní (str. 10

dole), že pokial‘ návrh zamietol prc rozpor s územnoplánovacou dokumcntáciou, bol

povinný svoje rozhodnutie dókladne odóvodnit‘ a to najmu vo vzťahu k svojim

predchádzajúcim postupom, Čím Okresný úrad celkorn zrejme poukázal na skutoČnost‘, že

stavebný úrad je povinný vysvetlit‘ rozpor medzi Prvým rozhodnutím (teraz i Rozhodnutím) a

predchádzajúcirn stanoviskom stavebného úradu, ktorýrn sa Stavebníci nadili, a na základe

ktorého vzali späť póvodný návrh na umiestnenie stavby a podali návrh na spojené konanie.

Konanírn stavebného úradu je flagratne porušená zásada právnej istoty. Stavebný úrad

vydáva protichodné rozhodnutia nie iba bez vysvetlenia, ale zámerrie a vedome bez

vysvetlenia.

Stavebný úrad pokyn nadriadeného orgánu zámerne ignoroval, aby sa vyhol konfrontácii

vlastného skoršieho stanoviska o splneni podmienok na spojené konanie s napadnutým

Rozhodnutím o nespinení podmienok pre spojenie konaní.
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Stavebný úrad svojim postupom primäl Stavebníkov k vynaloženiu nemalých prostriedkov na

to, aby sprecizovali dokumentáciu z PD pre územně rozhodnutie na PD pre stavebné

povolenie; následne konanie prerušil a zaviazal Stavebníkov na d‘alšie doplnenie dokladov.

Po jeli doplnení ústne (ešte v póvodnorn konaní) pod hrozbou zamietnutia návrhu nútil

Stavebníkov k vvpracovaniu výkazov zastavanosti pra celú lokalitu, čo Stavebníci splnili,

opát‘ s nákladmi na geodeta a architektov. Nakoniec uvedené listiny stavebný úrad

v Rozhodnutí ani nespornína a bez odóvodnenia uvádza dóvod rozhodnutia, ktorý mal zistit‘

už pri preskúmaní žiadosti o vydanie súhlasu so spojeným územnýni a stavebným konaním

z 20.12.2018.

Okresný úrad v Prvom rozhodnutí o odvolaní zaviazal stavebný úrad na str. 11 aby

dókladne a kompleXnc posúdil celé ustanovenie 6 VZN, nic iba vybranú čast‘

ustanovenia 6 ods. 3, teda aby použil celý text 6, vrátane časti, ktorá stavebnému

úradu nevyhovuje. Odhliadnuc od toho, že stavebný úrad žiadne posúdenie súladu sám

nevykonal a použil rovnaké interné stanovisko, ktorýn odóvodnil svoje predchádzajúce

zrušené rozhodnutie, stavebný úrad v celorn rozhodnutí 6 nepoužil vúbec. K nezákonnému

postupu navyše pridal ešte nové jnterné stanovisko 44972/l l067/2020/ZP/PIFTA zo dňa

11.12.2020. Napriek tornu, že Prvým aj Druhým upozornenírn prokurátora bol stavebný úrad

poučený o nezákonnosti takéhoto konania. Rovnako Prvým rozhodnutím o odvolaní. Vo

všetkých troch týchto dokunientoch sa navyše uvádza, že predrnetné orgány stavebný úrad na

túto nezákonnú prax upozorřiujú dlhodobo a opakovane. Stavebníci taktiež.

V rámci zavšenia nezákonného postupu stavebný úrad pred Stavebníkmi interné stanovisko

44972/1 1067/2O2OIZPĺPIFTA zo dňa 11.12.2020 zatajil. Zodpovedná referentka ho

v pracovnej podoba bez podpisu zaslala konatel‘ovi stavebníka Legat Engineering, s.r.o.;

následne však pri nahliadnutí do spisu dňa 02.06.202 1 o 13:00 tvrdila, že to je len interná

komunikácia a táto listina nic je súčasťou spisu, preto v ňom ani nic je založená a na danú

listinu sa nikdy neodvolávala. Pri nahliadnutí do spisu dňa 02.06.202 1, kedy už mal byt‘ spis

kompletný. táto listina nebola súčast‘ou spisu a stavebný úrad Stavebníkov s jej vydaním

nikdy neoboznárnil. Na dopyt, ktoju vypracoval, stavebníci nedostali odpoved‘; listina, ktorú

im referentka poslala mailorn, nic je podpísaná; je na nej síce uvedená spisová značka

pracovníka, avšak už v minulosti sa na tunajšom úrade objavili listiny so spisovými značkami

pracovníkov, ktorí v čase ich vyhotovenia neboli na úrade.
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Stavebný úrad nesplnil pokyn nadriadeného orgúnu, aby aplikoval 6 ods. 3 VZN

v plnom zncní vrátane časti ustanovenia, ktoré upravuje, že regulatív sa vzt‘ahuje iba na

rodinné domy.

Stavebný úrad ustanovenie, ktoré v Prvom rozhodnutí použil iba v pre neho vyhovuj úcej časti,

tentoraz v Rozhodnutí neuviedol vöbec, ani vo výpočte aplikovaných právnych noriem, ani

v mých častiach od6vodnenia Rozhodnutia. lgnorancia autority nadriadeného orgánu,

stavebného zákona aj textu VZN je zo strany stavebného úradu zjavná. Stavebný úrad v

rozhodnutí aplikoval výlučne I. čast‘ VZN „Úvodné ustanovenia“, medzi ktoré patrí 3 ods.

4, 5, 6 (Rozhodnutie. str. ‘7 dole a str. 8 hore) avšak druhú čast‘ VZN, ktorou sa vyhlásila

záväzná čast‘ ÚPZ, tj. čast‘ „Záväzné regulativy“ zámerne nepoužil, nakol‘ko nevyhovujú

prejudikovanému rozhodnutiu a „trik“ s pozmeneným znením ustanovenia 6 ods. 3 VZN

(vypustenírn slovného spojenía „rodinné domy“) bol odhalený a nadriadeným orgánom

vytknutý.

Preto stavebný úrad použil nový ‚.trik“ a to nepoužit‘ záväzné regulativy ÚPZ vóbec. Je

potrebné zdóraznit‘, že 3 VZN upravuje výlučne definíciu pojmov a až v druhej časti VZN

— začínajúcej ustanovením 4, sú upravené záväzné regulativy, a teda samotný ŮPZ.

Ustanovenia 3 ods. 4, 5, 6 neobsahujú žiadny záväzný regulativ, iba definíciu pojmov, ktoré

sa v druhej časti VZN používajú na stanovenie regulatívov.

Územný plán obce obsahuje podl‘a 11 ods. 5 stavebného zákona najmá zásady a regulativy

priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité

územie. Záväzné regulativy sa nachádzajú vo VZN v Druhej časti, 4- 10. Stavebný

úrad pri rozhodovaní žiadny z ustanovení 4 — 10 VZN, ktoré upravujú záväzné

regulativy, neaplikoval. Ani ich neuviedol mcdzi použitými právnymi normami.

V Prvom rozhodnutí stavebný úrad aplikoval 6 ods. 3, ktorý znie: „Nové objekty rodinných

domov mzisia byt‘ wniestňované apovoľované...“ zámerne tak, že výraz „rodinných“ z

definície vynechal a použil pozmenené zneriie „Nové objekty domov“. Nedokážeme si

predstavit‘, že k aplikácii pozmeneného znenia VZN došlo náhodou, alebo z nevedomosti.

Zastávame názor, že k pozrneneniu VZN pri jeho aplikácii došlo zámerne a so zlým úmyslom,

ktorý je zavšený Rozhodnutím, v ktorom sa ustanovenie neaplikuje vúbec. Stavebný úrad

odignoroval právny názor nadriadeného orgánu ako aj opakované písomné námietky
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Stavebníkov. Podanie Stavebníkov z 19.03.202 1, kde bol na uvedenú skutočnost‘ detailne

upozornený aj v kontexte s mými konaniami. stavebný úrad v Rozhodnutí pre istotu ani

nespomína, napriek tornu, že uvádza (str. 10, druhý odsek) že v rámci nadštandardu

„považoval za potrebné“ posúdit‘ nárnietky Stavebníkov. Nárnietky Stavebníkov posúdil tak,

že úplne odignoroval podanie z 19.03.2021, venoval sa len podaniu z 23.04.2021, ktoré však

len odcitoval. Následne však boldorn zvýraznené námietky nechal v Rozhodnutí bez

vysporiadania.

Tento pracovný postup sa odborne označuje ako „ohýbanie práva“. U sudcov sa skutková

podstata takéhoto konania dostala do trestného zákona v podobe 326a, teda radenírn rnedzi

zneužívanie právornoci verejného činiteľa a marenie úlohy verejným činitel‘om. V prípade

mých verejných činitel‘ov ( 128 ods. I TZ), napľ. pracovníkov stavebného úradu, takéto

konanie napÍňa skutkovú podstatu 327 TZ marenie Úlohy verejným činitel‘om. Zmarené

bob miestne zist‘ovanie stanovené na deň 26.11 .2019 tým, že sa neoznámilo začatie konania.

Zmarené bob v novorn prejednaní voci oznámenie začatia konania, ktorý stav trval od

17.06.2020 do 29.03.2021. Ornarení práva na nahliadnutie do spisu srno sa zmienili vyššie,

ako aj v odvolaní proti Prvému rozhodnutiu. Máme za to (v súlade s právnou teóriou), že

nástroje trestného práva sú však až nástrojrni posbednej inštancie, tzv. ultima ratio. Proto srne

k nim nepristúpili, ale namietali srne diskrimináciu podaním z 19.03.2021, ktoré však

stavebný úrad absolútne odignoroval a nieje zrejmé, čije vóbec súčast‘ou spisu. Pri zaujatosti

štatutárneho orgánu navvše nic je možné uplatnit‘ ani nániietku zaujatosti, nakol‘ko tá móže

smerovat‘ len proti zamestnancorn.

Ustanovenie 6 ods. 3 VZN, ktoré reguluje urniestňovanie rodinných domov, stavebný úrad

pozmenil a aplikoval na bytový dom. V mých stavebných konaniach v bokalite, u mých

stavebníkov, kde stavebný úrad povol‘oval rodinné domy, naopak 6 ods. 3 neaplikoval,

napriek tomu, že práve tam bob uplatnenie danej regubácie namieste.

Stavebný úrad mým stavebníkom umiestňuje rodinné domy v rozpore so stavebnými čiarami

a 6 ods. 3 VZN úrnysebne a vedome neaplikuje; avšak pri Stavebníkoch zašiel v Prvom

rozhodnutí za úrnemú hranicu a vysloveno pozmenil znenie tohto ustanovenia, aby ním

odóvodnil zamietnutie stavby. Ak nadriadený orgán v Prvorn rozhodnutí o odvolaní poučil

prvostupňový orgán, aby aplikoval normu v celorn skutočnom znení, tak stavebný úrad týmto

Rozhodnutím poslal okresnému úradu odkaz tým, že normu neaplikoval vóbec, aby sa vyhol
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jej použitiu v správnom znení. Postup stavebného úradu je prejavorn najvyššej formy

arbitrárnosti, keď úrad pri citovaní právnej normy túto zárnerne pozmení, a ked‘ sa mu to

vytkne. tvári sa, že norma neexistuje.

Citácia 6 ods. 3 VZN sa v celom napadnutom rozhodnutí nachádza výlučne v citácii

námietky stavebníkov z 23.04.202 1. Stavebný úrad si teda tejto námietky bol vedomý,

rovnako ako pokynu Okresného úradu z Prvého rozhodnutia o odvolaní. Napriek tomu sa v

Rozhodnutí vyjadril jasne i ked‘ nepriamo, že Stavebný úrad MČ BA-NM rozhoduje

arbitrárne iba použitím tých ustanovení právnych predpisov, a v takom znení. ktoré vyhovujú

jeho zámerom. Skutočnost‘, že niektoré spojené konania s podobným predmetoni sú

rozhodované v zákonných lehotách a napriek tornu, že skutočne porušujú 6 VZN je v

spojení s teXtom Rozhodnutia v tri roky trvajúcom konaní jasným dókazorn, že zo strany

stavebného úradu flagrantne dochádza k mareniu dóležitej úlohy avšak zámerne iba u

Stavebníkov. Tiež trcba zdóraznit‘, že stavebný úrad proti uvedeným stavbám, ktoré porušujú

6 VZN zámerne nekoná, ani ked‘ vie, že k porušeniu došlo (minirnálne z podania

Stavebníkov z 19.03.2021).

Stavebný úrad pri posudzovaní súladu stavby s územným plánom nevyvrátil správnost‘

posúdenia tohto súladu, ktoré vykonal autorizovaný architekt a ktoré tvorí prílohu F

projektovej dokumcntácie a je aj súčast‘ou sprievodnej a súhrnnej technickej správy.

lnformácie o súlade s územnoplánovacou dokurnentáciou podl‘a 3 ods. 4 písm. a) Vyhlášky

MŽP SR Č. 453/2000 Z. z., a o dodržaní územného plánu zóny podl‘a 9 ods. 1 písm. a)

Vyhlášky MŽP SR Č. 453/2000 Z. z. sú povinné náležitosti projektovej dokumentácie. Na

tieto súčasti upriamil pozornost‘ stavebného úradu aj odvolací orgán v Prvom rozhodnutí

o odvolaní. Stavebníci projektovú dokumentáciu doplnili o vyššie uvedené Časti

bezprostredne po oboznániení sa s Prvým rozhodnutím o odvolaní (dňa

03.06.2020); stavebný orgán obdržal zvyšok spisového materiálu z nadriadeného orgánu dňa

17.06.2020. Za viac ako rok stavebný úrad nenašiel argument, s ktorým by konfrontoval

posúdenie súladu s územným plánom, ktoré vykonal autorizovaný architekt.

Stavebníci okrem posúdenia súladu, ktoré vykonal architekt, poukazujú na právny názor na

výstavbu Rezidencie ELANIUS, ktorý opakovane vyjadrila samotná Mestská Čast‘ Bratislava

- Nové Mesto v nasledovných listinách, stanoviskách a vyjadreniacli:
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- Dňa 2‘7.02.2018 vydala Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto územnoplánovaciu

informáciu pre parcely v kú. Vinohrady, reg. C, Č.: 6712/61, 4975/1. Dókaz Č. 1)

- Dňa 25.01.2019 vydala Mestská časť Bratislava Nové Mesto stanovisko (č.k.

11648/201 8/UKSP/HAVK, 361/201 9ĺUKSP/HAVK) k stavbe Rezidencia ELANI US,

že je možné ‘povolit‘predmetnú stavbu v spojenom územnom a stavebnom konaní.

(39a ods. 4 Stavebného zákona) (Důkaz č. 2)

- Dňa 15.07.2019 vydala Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto závizné stanovisko

(č.k.: 7151/2019/Ú/KSP/POBA) k stavbe Rezidencia ELANIUS, že súhlasí s urnies

tnením Vodnej stavby, ktorá bude súčastu iechnickej inJiaštruktúry stavby byíovej

budovy, ktorej wniestnenie je funkčne v sú/ade s platným z‘izemným plánonz zóny Ko

liba Stráže“ (Důkaz Č. 3,)

V Dökaze Č. 1 Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto Stavebníkom oznámila, že “Vz;nysle

Územného plánu zóny Koliba - Stráže z roku 1996 v znení neskorších zinien a doplnkov sú

pozeinki‘ sparc. Č. 6712/61, 4975/1, v kú. Vinohrady súčasťou územia určeného prefink

čné iyužitie - výstavba ohjektov bytových domov.“

V rozpore s týmto právnym názorom v Rozhodnutí tvrdí, že pozernok nie je určený na zasta

vanie. Zmenu svojho právneho názoru neodóvodnila. Nic je možné, aby podl‘a názoru odde

lenia územného plánovania Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto išlo o pozernok určený

územným plánovaním na výstavbu objektov bytových domov a zároveň Mestská čast‘ Brati

slava - Nové Mesto na základe stanoviska toho istého oddelenia územného plánovania Mest

skej časti Bratislava - Nové Mesto rozhodla, že pozemok nieje určený na zastavanie.

V Dökaze Č. 2 Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto uvádza, že ‘je možné povolit‘ pred

nzetnú stavbu v spojenom územnom a stavebnom konaní.“ Z odóvodnenia stanoviska vy

plýva, že spojené konanie je možné preto, že “podniienkv na jej unziestnenie vj‘plývajú z

úzeinného plánu zóny.“

V rozpore s tým však v Rozhodnutí tvrdí, že pozemok nie je určený na zastavanie, ked‘že

chýbajú priestorové regulatívy urniestnenia stavby. Zmena v názore nieje v Rozhodnutí odó

vodnená. Nic je možné. aby zároveň podl‘a názoru stavebného úradu boli zároveň splnené

podmienky na umiestrienie stavby, nakol‘ko vyplývajú z územného plánu zóny a zároveň
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podl‘a názoru toho istého stavebného úradu k tej istej stavbe chýbali priestorové regulatívy

um iestnenia stavby.

V Důkaze Č. 3 Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto uvádza, že súhlasí s umiestnenírn daž

d‘ovej kanalizácie vedúcej do vsaku, nakol‘ko tá “bude súčasťou technickej infraštruktúry

stavby bytovej budovy, ktorcj umiestnenie je funkČne v súlade s platným územným plá

nom zóny Koliba Stráže“.

Naproti tornu však Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto v Rozhodnutí uvádza, že na po

zemku nieje možné stavat‘. Opät‘ nic je zdóvodnená zmena stanoviska, keď adl súhlasila s

výstavbou vodnej stavby na pozemku a ad2 konštatovala, že aj hlavná projektovaná stavba je

v súlade s územným plánom zóny.

PodI‘a 3 ods. 7) správneho poriadku ustanovenia o základných pravidlách konania uvede

ných v odsekoch 1 až 6 sa primerane použijú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, vyjadre

ní, odporúČaní a mých podobných opatrení.

Podl‘a 3 ods. 5) správneho poriadku Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skut

kovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodóvodnené rozdiely.

Narniesto právnych názorov vyjadrených v uvedených listinách, ktoré všetky vznikli zákonne

a do konania sa dostali zákonne. stavebný úrad založil Rozhodnutie na internorn liste č.

44972/l 1067/2020/ZP/PIFTA zo dňa 11.12.2020, ktorý vznikol nezákonne a do konania sa

dostal nezákonne.

V.

Stavebný úrad v Rozhodnutí uvádza, že súčast‘ou spisu je písomnost‘ hlavného mesta SR

Bratislavy pod č. MAGS OUIC 43263/21-1409 zo dňa 20.01.2021 s názvom „Vrátenie

podania“, ktorú adresovalo hlavné mesto SR Bratislava navrhovatel‘ovi Legal Enginnering,

s.r.o.. Stavebný úrad sme pri nahliadnutí do spisu konfrontovali s otázkou, odkiaľ je táto

listina a prečo je súčast‘ou spisu. Pracovníčky stavebného úradu na uvedené nevedeli

odpovedať.
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Ako správne uvádza stavebný úrad, navrhovatel‘ listom zo dňa 07.01 .2021 požiadal Magistrát

hlavného mesta SR Bratislavy o vydanie záväzného stanoviska k PD pre územně rozhodnutie,

ktorú vypracovala spoločnost‘ RB ARCHITECTS s r.o.. v decembri 2020, predmetorn kt. je

objekt s 3 bytovými jednotkami a 7 parkovacích miest. Poukazujeme na fakt, že

predmetom tohto konaniaje PD z roku 2019, na 4 bytové jednotky a 9 rniest. Žiadost‘ nebola

na magistrát podávaná v tomto konaní a magistrát žiadnc záväzně stanovisko (súhlasné či

nesúhlasné) nevydal. Písomnost‘ sa nemá nachádzat‘ v spise.

Poukazujeme na fakt, že

- Magistrát hlavného mesta SR Bratislava Ilie je dotknutým orgánom vo veci

posudzovania súladu s územnoplánovacou dokumentáciou,

- Magistrát hlavného mesta SR Bratislava o žiadosti nerozhodol,

- Magistrát hlavného mesta SR Bratislava je oprávnený vykladat‘ úzenlný plán

hlavného mesta, nic však územně plány zón,

- Podaním z 19.03.2021 sme poukázali na to, že stavebný úrad povolil stavby

rodinných domov, ktorých by sa omisia stavebnej čiary naozaj týkala, avšak nic je

zrejmé, prečo by sa ornisia stavebnej čiary v grafkkej priesvitke mala týkat‘ bytového

domu, pre ktorý sa tento záväzný regulativ v zmysle 6 ods. 3 VZN neaplikuje.

V súvislosti so zákonnosťou vyjadrenia Magistrátu poukazujeme na fakt, že Magistrát bol

dotknutým orgánom a konalo sa s ním (vid‘. č. 31 v rozdel‘ovníku oznámenia o začatí konania

z 18.03.2021, resp. Č. 31 v rozdel‘ovníku Rozhodnutia), avšak z mého dóvodu (povolenie

malého zdroja znečistenia a pod.).

Magistrát mal možnost‘ vyjadrít‘ sa v konaní na základe výzvy v Oznámení o začatí konania

z 18.03.2021 (str. 8 tretí odsek odspodu): „Súčasne stavebný árad c/dva do pozornosti v

zmysle ust. 36 ods. 3 dotknutým orgánom, že sú povinné oznámit‘ svoje stanoviská v

rovnakej le/zo/e, v k/orej móžu uplatnit‘ svoje pripomnienlcy a námiefky účastníci územného

konania. Ak niektomý z orgánov štátnej správy potre buje na riadne posúdenie návrhu dlhší

čas, stavebný úrad na jeho žiadost‘ určená lehotu pred jej up/vnutím, primerane predÍži. Ak

dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi V určenej

alebo predÍženej khole svoje stanovisko k navrhovanej stavhe, má sa za to, že so stavbou z

hl‘adiska nínz sledovaných zdujnzov súhlasĹ“
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V zmysle 36 ods. 3 stavebného zákona Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

s uvedenou výstavbou súhlasí, nakol‘ko sa v stanovcnej Iehote k návrhu nevyjadril.

Vsúvislosti s písornnost‘ou Č. MAGS OIJIC 43263/21-1409 zo dňa 20.01.2021 s názvom

„Vrátenie podania“ z opatrnosti poukazujeme na to, že táto nenesie obsahové náležitosti

vyjadrenia dotknutého orgánu, ani nebola doručovaná stavebnému úradu, ale je adresovaná

stavebníkovi Legal Engineering, s.r.o..

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava nic je dotknutým orgánorn vo veci posudzovania

súladu s úzernnoplánovacími dokurnentami, vzhl‘adom na to, že v území je prijatý ÚPZ, ktorý

prijatím VZN schválila MČ RA NM, a teda neprináleží Magistrátu, aby tento ÚPZ vykladal.

VI.

Okresný úrad v Prvom rozhodnutí o odvolaní na tému stanoviska mestskej časti k

investičnému zámeru uviedol na str. 8 a 9 cit.: „Požadované stanovisko nemá pre účely

konania a rozhodovania žiadnu právnu relevanciu . Rovnako okresný úrad poučil stavebný

úrad nasledovne na str. 8 dole: „ A‘Iestská časl‘ Bratislava - Nové Mesto z hlzdiska

posudzovania súladu s územným pláno;n nemá postavenie dotknutého orgánu pre účely

územného konania o umiestnení stavby. Okresný úrad uviedol, že o tejio veci už opakovaze

stavebný úrad poučil, rovnako ako ho použil prokurátor.“ Výsmech stavebného úradu MČ

BA-NM Okresnému úradu a Prokuratúrc SR je zhmotnený v rozdeľovníku

Rozhodnutia, kde pod číslom 19 na prvom mieste medzi dotknutými orgánmi je

uvedený úrad Bratislava Mestská čast‘ Nové Mesto. Z uvedeného postupu stavebného

úradu je nepochybné, že stavebný úrad MČ BA-NM je nad zákonom, za svoje konanie nic je

trestne ani inak zodpovedný, v rozhodnutí móže beztrestne ohýbat‘ zákony a ignorovat‘ všetky

autority a všetko sa to dá vysvetlit‘ ako neúmyselná beztrestná neschopnost‘.

Stavebný úrad na strane 2 Rozhodnutia cituje interný list, ktorým vyzvala vedúca stavebného

úradu dňa 11 . 11 .2020 oddelenie životného prostredia a územného plánovania na posúdenie

sú]adu stavby s územným plánorn (stanovisko k investičnej činnosti). Stavebný úrad

účastníkov konania o svojonl úkone neinformoval a spisový materiál poskytol Mestskej časti

Bratislava Nové Mesto v rozpore so zákonom, nakol‘ko nic je účastníkom konania ani

dotknutým orgánom.
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Stavebný úrad je povinný sám posúdit‘ súlad s územným plánorn, Stavebný úrad nemá

oddelenie životného prostredia a územného plánovania. ide o oddelenie rniestneho úradu.

V internej žiadosti, ani vjej opise v Rozhodnutí zárnene nie je uvedené, pod aký úrad

oddelenie životného prostredia a územného plánovania spadá, aby túto skutočnosť nebolo

možné priamo z Rozhodriutia zistit‘. Tiež nie je zrejmé, prečo v konaní nekonala poverená

konajúca referentka stavebnému úradu, ale anonymná vedúca stavebného úradu. Napriek

tornu, že Okresný úrad poučil stavebný úrad, že predmetné stanovisko k investičnej výstavbe

nemá pre rozhodnutie právnu relevanciu, stavebný úrad predmetné interně stanovisko citoval

ako hlavný zdroj posúdenia súladu navrhovanej stavby s úzernným plánom.

Námietka zaujatosti. Podl‘a názoru stavebníkov k nezákonnostiam, najmä Ohýbaniu práva,

porušovaniu zásady právnej istoty a rovnakého postupu dochádza z dóvodu zaujatosti

starostu mestskej časti Nové Mesto Rudolfa Kusého. Konatel‘ Stavebníka WM Invest SK -

Ing. Miroslav Welter podal na Rudolía Kusého trestná oznámenie; pričom napriek zrušeniu

uznesenia o vznesení obvinenia je vo veci d‘alej vedené trestné stíhanie. Aj zo samotného

textu napadnutého rozhodnutia vyplýva, že do konania nezákonne zasahovala Mestská čast‘

Nové mesto ako aj neinenovaná vedúca stavebného úradu. Nezákonné a zaujaté zasahovanie

do nezávislosti konajúceho odborného pracovníka zo strany Mestskej časti Bratislava Nové

Mesto a vedúcej stavebného úradu sa týka dóvodu pre ktorý bol návrh zamietnutý. Rovnako

nezákonný postup spočíva v zatajovaní listiny, ktorá obsahuje hlavný důvod pre zamietnutie

návrhu.

V zmysle 50 Správneho poriadku ak to dovol‘uje povaha veci a ak nápravu nemožno

dosiahnut‘ inak, správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnút‘ o odvolaní, sám

vo veci rozhodne, pokial‘ správny orgán príslušný na rozhodnutie nezačal konanie, hoei

je na to povinný alebo pokial‘ ncrozhodol v lehote ustanovcnej v 49 ods. 2.

Vzhl‘adom na to, že vec sa dostáva na odvolací orgán už druhýkrát, pričom na prvom stupni

sa účastníci museli už dvakrát dornáhať dozoru prokurátora nad zákonnosťou, máme za to, že

stavebný úrad MČ BA NM nic je v tejto veci schopný rozhodnúf, resp. vedonie sabotuje

rozhodnutie v lehote ustanovenej zákonorn. Od podania žiadosti o začatie spojeného

úzernného a stavebného konania ubehlo k dnešnému dňu 889 dní, pričom väčšina tohto času

ubehla pre nečinnost‘ stavebného úradu. Vyššie sme opísali aj nemožnost‘ podania námietky
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zaujatosti proti štatutárovi stavebného úradu (nakol‘ko to je možné len proti zamestnancom).

Na ochranu svojich práv sme uplatnili antidiskriminačný zákon; avšak podanie z 19.03.2021

stavebný úrad odignoroval úplne; ani ho v Rozhodnutí neuvádza.

Stavebníci majú dóvodnú obavu, vychádzajúc z doterajšieho pósobenia stavebného úradu, že

stavebný úrad MČ BA NM by po opätovnom vrátení veci na nové prejednanie a rozhodnutie

opät‘ bol nečinný, konal zaujate, nerozhodol v príslušnej Iehote, resp. opät‘ rozhodol

arbitrárne bez ohl‘adu na zákon. Vzhl‘adom na vyššie uvedené prioritne navrhujeme, aby

odvolací orgán, ak je to nevyhnutné, doterajšie kominic doplnil, prípadné zistené vady

odstránil a Rozhodnutie zmenil tak, že stavbu bytového domu Rezidencia ELANIUS

umiestni a povolí.

V Bratis]ave, dňa 23.07.2021,

Maar Legal, s. r. O.: Legal Engineering, s.r.o.:

Fodpísané /cvalzjikovaný,n el. poclpisom Poe/pis oné kval,jikovaným el. podpisoín

zast. Mgr. Andrej Maar, konatel‘ Mgr. Branislav Welter, konatel‘

ETN Slovakia, spol. s.r.o.: WM Invest SK, s.r.o.:

Podané v elekfronickej podobe bez anton- Podané v elektron ickej podobe bez autorizá

zácie, doplní sa - ý19 ods. I správneho po- cle, doplní sa - ý19 ods. 1 sprcívneho poniad

niadku. ku

zast. Pedja Jocič, konatel‘ zast. Ing. Miroslav Welter, konatel‘
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Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Junácka 1

832 91 Bratislava

k sp. zn. 3821/202 1/364/2020/ÚKSP/PETL

resp. ksp. zn. 382 l/202116938/2020/ÚKSP/PETL

resp. k sp. zn. 693 8ĺ2020/UKSP/PETL

resp. sp. zn. 364/2020/41 35/201 9/UKSP/PETL

o povolení výstavby v k.ú. Vinohrady na parc. reg. C, Č.: 6712/61

(stavebný úrad používa v priebehu konania rózne sp. zn.)

Odvolanie

1/ Maar Legal, s. r. o., sídlo: Dunajská 8, Bratislava 811 08, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 52255/B; IČO: 44 157 673, DIČ:

2022606267 iČ DPH: SK2022606267. podl‘a 4. (‘d‘alejlen „MaarLegal, s. r. o.‘9

2/ WM Invest SK, s. r. o., sídlo: Nevädzová 6E. Bratislava - rnestská čast‘ Ružinov 821 01.

zapísaná v Obchodriorn registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo:

118751ĺB; iČo: 50841 581, DIČ: 2120493023, iČ DPH: SK2120493023 podl‘a 4, (d‘alej

len „ WM In vest SK, s. r. o. ‘9

3/ ETN Slovakia, s.r.o., Sídlo: Tupého 23/A. Bratislava 831 01, zapisaná v Obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 7591/B; IČO: 31379508, DIČ:

2020303219, IC DPH: SK2020303219 podľa 4 (ďulej leu „ETNSlovakia, s.r.o.‘9

— J 4/ Legal Engineering, s r o, sidlo Nevadzova 6 Biatislava rnestska cast Ruzinov 821 01,

zapísaná v Obchodnorn registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Srn, vložka číslo:

106968ĺB; IČO: 48 336 076, D1Č: 2120146127 lČ DPH: SK2120146I27, podl‘a 4 (d‘alej

len „Legat Engineering, s. r. o. ‘9

Maar Legal, s. r. o.. Wjivf Invest SK, s. r. o., ETN Slovakia, sr. o., Legcul Engineering, s. r.

spolu ďalej žen „Stavebníci“

Prílohy:

- 01 úplné znenie VZN MČ BA-NM Č. 7/1996 zo dňa 26. 11. 1996 O ZA‘VÁZNÝCH

ČASTIACH ÚZEfNÉHO PLAÁU ZÓNY KOLIBA — STRA‘ŽE (ďalej len „ ÚPZ‘9 ako

vyplýva zo zun jen a doplnkov Všeobecne závúzného nariaclenia řnestskej Časti

Bratislava-Nové Mesto č. 6/2000 zo dňa 13. 6. 2000, Všeobecne závúzného
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nariadenia mestskej Časti Bratislava-Nové Mesto Č. 1/2008 Zo c/fia 16. 4. 2008 a

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2 008 zo

dňa 16. 12. 2008 (ďalej leu „ VZN“)

- 02 Záznam z nahliadania do spisu dňa 02.06.2021 o 13.00

- 03 list od MÉ BA NM Čk.: 4438/2021/UKSP/MARK-up doručený Okresnej

prokuratáre BA III dňa 31.03.2021

- 04 list Siavebníkov zo c/fia 19.03.2021 s doručenkou, nakol7co nie je zrejmé, čije

súČast‘ozi spisu

I.

Rozhodnutím zo dřia 10.06.2021, č.k.: 3821/202 I /364/2O20ĺÚKSP/PETL- 16 Mcstská časf

Bratislava - Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad zamietla návrh Stavebníkov na vydanie

stavebného povolenia v spojenom stavebnom a územnom konaní na stavbu “Rezidencia

ELANIUS“ na pozemkoch v k.ú. Vinohrady reg. C, Č.: 6712/57, 6712/59, 6712/60, 6712/61,

4975/7. 4975/l (d‘ulej leu, “Rozhodmífie‘9. Stavebníci týmto podávajú proti Rozhodnutiu

odvolanie.

II.

Stručný opis priebchu konania

- Dňa 27.02.2018 vlastník pozemku dostal ÚP! k stavebnému pozemku

- Dňa 18.07.2018 Stavebníci kúpili za 208.800,- EUR stavebný pozemok za účelom

výstavby v rozsahu a za podmienok im známych z predmetnej ÚP! a objednali si

azaplatili 29.116,80 EUR za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územně

konanie.

- Dňa 20.12.2018 Stavebníci podali Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,

a zároveň tiež Žiadost‘ o súhlas so spojeným územným a stavebným konaním

- listom Zo dňa 25.01.2019 Č. k. I 1648/2018!UKSP/HAVK, 361/2019/UKSP/HAVK

Stavebníkom stavebný úrad oznámil, že je možné “povolit‘ predmetnú stavbu v

spojcnom územnorn a stavebnom konaní“ s odkazom na 39a ods. 4 Stavebného

zákona.

- V nadväznosti na toto stanovisko Stavebníci:

- spät‘vzali Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,

- objednali si a zaplatili 22.342,80 EUR za vypracovanie projektovej

dokumentácie pre spojené územně a stavebné konanie
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- dňa 15.02.20 19 Stavebníci podali Žiadost‘ o stavebné povolenie v spojenom

územnom a stavebnom konaní.

- Rozhodnutím Zo dňa 14.03.2019 Č. k. 4135!2019/UKSPĺHAVK-68 stavebný úrad

nezákonným spósobom prerušil konanie za účelorn predloženia vyjadrenia Mestskej

časti Bratislava - Nové Mesto k súladu s ÚPZ. následne napriek predloženiu takéhoto

stanoviska v konaní d‘alšie mesiace nepokračoval,

- Dňa 30.10.2019 bob konajúcou referentkou vyhotovené Oznámenie o začatí

spojeného územného a stavebného konania, ktorého doručovanie však bob zrnarené

vtedajšou pracovníčkou poverenou vedením stavebného úradu

- Dňa 07.02.2020 bob pod sp. zn. Pd 230ĺ19/l 103-6 vydané upozornenie prokurátora

(d‘uÍej len „Prvé upozorneii je prokurátora‘)

- Dňa 02.03.2020 stavebný úrad rozhodnutím sp. zn. 364!2020!4l35/2019/LJKSP/PETL

návrh zamietol (d‘alej len „Prvé Rozhodnutie‘9

- Dňa 25.05.2020 Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky

rozhodnutie zrušil (Č. k.: OV-BA-OVBP2-200/747003/ZAD) (‘d‘alej žen „Prvé

rozh odnutže o Odi‘olaní‘9

- Vzhl‘adorn na to, že Okresný úrad v Prvorn rozhodnutí o odvolaní vytkol vady aj

Stavebníkom. títo bezodkladne a bez výzvy vytknuté vady odstránili podaním

z 03.06.2020 o hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, prílohu F

a upravenú čast‘ projektovej dokumentácie (sprievodná a súlirnná technická správa)

- Dňa 17.06.2020 bol spisový materiál doručený stavebnému úradu na nové prejednanie

veci a rozhodnutie.

Následne bol stavebný úrad od 17.06.2020 do 29.03.2021 nečinný.

Stavebný úrad to sám skonštatoval v liste č.k.: 4438/202l/UKSP/MARK-up doručenom

Okresnej prokuratúre BA III dňa 3 1.03.2021, str. 4, štvrtý odsek, ktorý list samotný bol

vyústením aktívneho odporu Stavebníkov proti nečinnosti úradu. Pre dopovedanie

súvislosti uvádzame sled udalostí v novom prejednaní veci:

- Po pät‘mesačnom období st‘ažností, e-maibov a osobných urgencii takmer na týždennej

báze, museli Stavebníci už druhýkrát v konaní siahnut‘ po prostriedku obrany

podnetom na výkon dozoru prokuratúrazo dňa 13.10.2020;
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- OP BA 111 už druhýkrát v konaní vydala upozornenie v ktorom konštatovala

nezákonnost‘ konania stavebného úradu (upozornenie prokurátora sp. Zn.

PD/ I 89/20/1 103-7 zo dňa 08.01.2021) (‘d‘ulej len „Druhé iipozornenie prokurátoru ‘9

- Po Druhorn upozornení prokurátora bol stavebný úrad d‘alej nečinný, preto Stavebnici

urgovali stavebný úrad podaním zo dňa 19.03.202 1 ..Vyjadrenie k oznámeniu o začati

konania o zamietnutí návrhu, Žiadost‘ o rovnaké zaobchádzanie a žiadost‘ o vrátenie

správneho poplatku“.

Stavebný úrad začal konat‘ ažv nadväznosti na podanie Stavebníkov z 19.03.2021, kedy:

- Antedatoval na deň 18.03.2021 oznámenie o začatí územného konania, ktoré vyvesil

na úradnej tabuli dňa 29.03.2021

- Antedatoval na deň 22.03.2021 listinu č.k.: 4438/2021/UKSP/MARK-up určenú pre

prokuratúru, ktorú tejto odoslal 29.03.2021, doručená bola 3 I .03.2021.

Stavebný úrad listom o dňa 22.03.2021 prokuratúre uviedol, že oznámenie o začatí konania

už vykonal, avšak oznárnenie urobil až 29.03.202 1, čoje týždeň po údajnom vyhotovení listu

pre prokuratúru. V kontexte Rozhodnutia a d‘alších listín v celom konaní je zrejmé, že

antedatovanie a vyhýbanie sa elektronickým podpisom a doručovaniu, je bežná prax

stavebného úradu. V súvislosti s podaním Stavebníkov z 19.03.2021 však omnoho

závažnejšie vnírname fakt. že stavebný úrad podnes koná, akoby toto podanie neobdržal —

v celom Rozhodnutí nic je na jeho obsah žiadny odkaz, napriek tornu, že smc v ňorn

vzniesli diskrirninačnú nárnietku nerovnakého zaobehádzania z časového hl‘adiska a

procesného postupu, ako aj z vecného hľadiska. V podaní z 19.03.2021 sme žiadali aj

o vrátenie správneho poplatku, ktorý bol jednak vyrubený nezákonne, čo skonštatoval

Okresný úrad už v Prvom rozhodnutí.o odvolaní, jednak vznikol Stavebníkom na vrátenie

platku zákonný nárok (10 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch).

Stavebný úrad doteraz nerozhodol o návrhu na vydanie stavebného povolenia ani o

návrhu na vrátenie správneho poplatku, pričorn vo veci už rneritórne rozhodol a

neplánuje vo veci d‘alej konat‘.

III.

Odvolacie dóvodyje možné zhrnút‘ do nasledovných téz, ktoré sa vzájomne dopÍňajú:

- Stavebný úrad odövodnil zamietavý výrok Rozhodnutia nesúladorn stavby s ÚPZ;

neaplikoval pritom žiadne záviizné ustanovenic ÚPZ.
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- Stavebný úrad aplikoval výlučne ustanovenia Prvej časti VZN (1 účel VZN, 2

Rozsah platnosti VZN, 3 Vymedzenie platnosti VZN), ktoré sú úvodnými

ustanoveniami VZN a sprievodnými ustanoveniami k záväznýrn regulatívom

územného plánu zóny.

- Stavebný úrad neaplikoval žiadne z ustanovení Druhej časti VZN. Pritorn práve

Druhá čast‘ VZN - ZÁVÁZNÉ REGULATÍVY, tvorí záväzné regulatívy úzcmného

plánu zóny, tak ako to stanovuje 27 ods. 3 stavebného zákona.

- Stavebný úrad už v Prvom rozhodnutí manipuloval s aplikáciou ÚPZ. kedy úrnyselne

prispósobil citáciu 6 ods. 3 VZN svojej potrebe. Napriek tornu, že nadriadený orgán

ho v Prvorn rozhodnutí o odvolaní zaviazal aplikovat‘ 6 ods. 3 bez jeho modifikácie,

stavebný úrad v novorn Rozhodnutí neaplikoval 6 ods. 3 pre zmenu už vóbec.

- Stavebný úrad odóvodnil Rozhodnutie nezákonnými podkladmi, napriek tornu, že na

rovnakú procesnú chybu bol už v Prvom rozhodnutí o odvolaní upozornený

nadriadenýrn orgánorn

- Stavebný úrad manipuloval so spisom, kedy doňho striedavo zarad‘oval a vyrad‘oval

listiny; stavebný úrad pri nahliadnutí do spisu pred vydanírn Rozhodnutia tvrdil

o listinách, že nic sújeho súčasťou, následne na nich založil Rozhodnutie.

Proti Rozhodnutiu Stavebníci podávajú v zákonnej leholc odvolanie, z dóvodov:

- stavebný úrad postupoval v rozpore so zákonrni a mými právn)‘mi predpismi ( 3 ods.

4 správneho poriadku). pretože:

- Stavebný úrad vo veci konal zároveň ako stavebný úrad aj ako dotknutý orgán,

a vo veci rozhodol na základe vyjadrcnia samého seba ako dotknutého orgánu

v rozpore s I 40a ods. I Stavebného zákona.

- odóvodneriie Rozhodnutia je v priamom rozpore so znením VZN, ktorým je

vydaný územný plán zóny, na ktorý sa rozhodnutie odvoláva.

- uprel účastníkom možnost‘ vyjadrit‘ sa k podkladu Rozhodnutia

- stavebný úrad v Rozhodnutí nevychádzal zo spol‘ahlivo zisteného stavu veci

- stavebný úrad v Rozhodnutí neodóvodnenc rozhodol odlišne od predchádzajúcich

zhodných prípadov, čím porušil základné pravidlá konania (3 ods. 5 v spojení s ods.

7) a zásadu predvídatel‘nosti práva

- stavebný úrad nerešpektoval právny názor nadriadeného orgánu vyjadrený v Prvom

rozhodnutí o odvolaní.
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Rozhodnutie nie je v súlade so zákonrni a ostatnýrni právnymi predpisrni a neobsahuje obIj

gatórne náležitosti rozhodnutia.

Iv.

Stavebný úrad v opise rozhodujúcich skutočností vedorne a úmyselne opomína skutoČnost‘,

že Stavebníci podali návrh na vydanie stavebného povolenia v spoj enom konaní a uvádza, že

Stavebníci podali návrh na vydánie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (4. strana,

posledný odsek). S ohľadom na svoje Prvé rozhodnutie, Prvé rozhodnutie o odvolaní a Prvé a

Druhé upozornenie prokuratúry je zrejmé, že stavebný úrad opisuje skutkový stav nesprávne

vedome a zámcrne.

Stavebný úrad pri vyhodnotení námietok stavebníkov interpretuje 39a ods. 4 stavebného

zákona o spojení územného a stavebného konania zámcmc tak, že neuvádza svoje vlastné

stanovisko zo dňa 25.01.2019 Č. k. 11648/2OI8ĺUKSP/1-IAVK. 36l/20l9/UKSP/l-IAVK,

ktorým oznámil Stavebníkom, že je možné “povolit‘precbnetnú stavbu v spojenou? územnoin

o síavebnom konaní.“ (ý39a ods. 4 Stavebného zákona,).

Okresný úrad výslovne poučil stavebný úrad v Prvom rozhodnutí o odvolaní (str. 10

dole), že pokial‘ návrh zamictol prc rozpor s územnoplánovacou dokuinentáciou, bol

povinný svoje rozhodnutie dókladne odóvodnit‘ a to najmu vo vzťahu k svojim

prcdchádzajúcim postupom, Čim Okresný úrad celkom zrejme poukázal ria skutoČnosť, že

stavebný úrad je povinný vysvctlit rozpor medzi Prvým rozhodnutím (tcraz i Rozhodnutím) a

predchádzajúcirn stanoviskom stavebného úradu, ktorým sa Stavebníci nadili, a na základe

ktorého vzali spät‘ póvodný návrh na uiriiestnenie stavby a podali návrh na spojené konanie.

Konaním stavebného úradu je flagratne porušená zásada právnej istoty. Stavebný úrad

vydáva protichodné rozhodnutia nic iba bez vysvetlenia, ale zámerne a vedome bez

vysvetlenia.

Stavebný úrad pokyn nadriadeného orgánu zámerne ignoroval, aby sa vyhol konfrontácii

vlastného skoršieho stanoviska o splnení podmienok na spojené konanie s napadnutým

Rozhodnutím o nesplnení podmienok pne spojenie konaní.
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Stavebný úrad svojim postuporn primäl Stavebníkov k vynaloženiu nemalých prostriedkov na

to, aby sprecizovali dokumentáciu z PD pre územně rozhodnutie na PD pre stavebné

povolenie; následne konanie prerušil a zaviazal Stavebníkov na d‘alšie doplnenie dokladov.

Po ich doplnení ústne (ešte v póvodnorn konaní) pod hrozbou zamietnutia návrhu nútil

Stavebníkov k vypracovaniu výkazov zastavanosti pre celú lokalitu, čo Stavebníci splnili,

opät‘ s nákladrni na geodeta a architektov. Nakoniec uvedené listiny stavebný úrad

v Rozhodnutí ani nespornína a bez odóvodnenia uvádza dóvod rozhodnutia, ktorý mal zistit‘

už pri preskúmaní žiadosti o vydanie súhlasu so spojeným územným a stavebným konaním

z 20.12.2018.

Okresný úrad v Prvom rozhodnutí o odvolaní zaviazal stavebný úrad na str. 11 aby

dókladne a komplcXne posúdil celé ustanovenie 6 VZN, nic iba vybranú čast‘

ustanovenia 6 ods. 3, teda aby použil celý text 6, vrátane časti, ktorá stavebnému

úradu nevyhovuje. Odhliadnuc od toho, že stavebný úrad žiadne posúdenie súladu sám

nevykonal a použil rovnaké interné stanovisko, ktorýrn odávodnil svoje predchádzajúce

zrušené rozhodnutie, stavebný úrad v celom rozhodnutí 6 nepoužil vóbec. K nezákonnému

postupu navyše pridal ešte nové interně stanovisko 44972/l 1067ĺ2020/ZP/PIFTA zo dňa

11.12.2020. Napriek tornu, že Prvým aj Druhým upozomcním prokurátora bol stavebný úrad

poučený o nezákonnosti takéhoto konania. Rovnako Prvým rozhodnutím o odvolaní. Vo

všetkých troch týchto dokumentoch sa navyše uvádza, že predmetné orgány stavebný úrad na

túto nezákonnú prax upozorňujú dlhodobo a opakovane. Stavebníci takticž.

V rámci zavišenia nezákonného postupu stavebný úrad pred Stavebníkrni interně stanovisko

44972ĺ1 1067/2020/ZPĺPIFTA zo dňa 11.12.2020 zatajil. Zodpovedná referentka ho

v pracovnej podobe bez podpisu zaslala konatel‘ovi stavebníka Legal Engineering, s.r.o.;

následne však pri nahliadnutí do spisu dňa 02.06.2021 o 13:00 tvrdila, že to je len interná

komunikácia a táto listina nic je súčast‘ou spisu, preto v ňom ani nic je založená a na danú

listinu sa nikdy neodvolávala. Pri nahliadnutí do spisu dňa 02.06.2021, kedy už mal byt‘ spis

kompletný. táto listina nebola súčast‘ou spisu a stavebný úrad Stavebníkov sjej vydaním

nikdy neoboznámil. Na dopyt, kto ju vypracoval, stavebníci nedostali odpoved‘; listina, ktorú

im referentka poslala mailorn, nic je podpísaná; je na nej síce uvedená spisová značka

pracovníka, avšak už v minulosti sa na tunajšorn úrade objavili listiny so spisovými značkami

pracovníkov, ktorí v čase ich vyhotovenia neboli na úrade.
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Stavebný úrad nesplnil pokyn nadriadeného orgánu, aby aplikoval 6 ods. 3 VZN

v plnom zncní vrátane časti ustanovenia, ktoré upravuje, že regulatív sa vzt‘ahuje iba na

rodinné domy.

Stavebný úrad ustanovenie, ktoré v Prvom rozhodnutí použil iba v pre neho vyhovujúcej časti,

tentoraz v Rozhodnutí neuviedol vóbec, ani vo výpočte aplikovaných právnych noriem, ani

v mých častiach odóvodnenia Rozhodnutia. lgnorancia autority nadriadeného orgánu,

stavebného zákona aj textu VZN je zo strany stavebného úradu zjavná. Stavebný úrad v

rozhodnutí aplikoval výlučne 1. čast‘ VZN ‚.vodné ustanovenia“, medzi ktoré patrí 3 ods.

4, 5, 6 (Rozhodnutie, str. 7 dole a str. 8 bore) avšak druhú čast‘ VZN, ktorou sa vyhlásila

záväzná časť ÚPZ, tj. čast‘ ‚.Záväzné regulatívy“ zámerne nepoužil, nakol‘ko nevyhovujú

prejudikovanému rozhodnutiu a „trik“ s pozmeneným znením ustanovenia 6 ods. 3 VZN

(vypustením slovného spojenia „rodinné domy“) bol odhalený a nadriadenýrn orgánom

vytknutý.

Preto stavebný úrad použil nový „trik“ a to nepoužit‘ záväzné regulatívy ÚPZ vóbec. Je

potrebné zdórazniť, že 3 VZN upravuje výlučne definíciu pojmov a až v druhej časti VZN

— začínajúcej ustanovením 4, sú upravené záväzné regulativy, ateda samotný Ůz.

Ustanovcnia 3 ods. 4, 5, 6 ncobsahujú žiadny záväzný rcgulatív, iba delníciu pojmov, ktoré

sa v druhcj časti VZN používajú na stanovenie regulatívov.

Územný plán obce obsahuje podl‘a 11 ods. 5 stavebného zákona najmä zásady a regulatívy

priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité

územie. Záväzné regulatívy sa nachádzajú vo VZN v Druhej časti, 4- 10. Stavebný

úrad pri rozhodovaní žiadny z ustanovení 4 — 10 VZN, ktoré upravujú záväzné

regulatívy, neaplikovaL Ani ich neuviedol medzi použitými právnymi normami.

V Prvom rozhodnutí stavebný úrad aplikoval 6 ods. 3, ktorý znie: „Nové objekty rodinných

domov im,sia byť umiestňované apovoľované...“ zámerne tak, že výraz „rodinných“ z

definície vynechal a použil pozmenené znenie „Nové objekty domov“. Nedokážeme si

predstaviť, že k aplikácii pozmeneného znenia VZN došlo náhodou, alebo z nevedomosti.

Zastávame názor, že k pozmeneniu VZN pri jeho aplikácii došlo zámerne a so zlým úrnyslom,

ktorý je zavřšený Rozhodnutím, v ktorom sa ustanovenie neaplikuje vóbec. Stavebný úrad

odignoroval právny názor nadriadeného orgánu ako aj opakované píSomné námietky
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Stavebníkov. Podanie Stavebníkov z 19.03.2021, kde bol na uvedenú skutočnost‘ detailne

upozornený aj v kontexte s mými konaniami, stavebný úrad v Rozhodnutí pre istotu ani

nespornína. napriek tornu, že uvádza (str. 10, druhý odsek) že v rámci nadštandardu

..považoval za potrebné“ posúdiť námietky Stavebníkov. Námietky Stavebníkov posúdil tak.

že úplne odignoroval podanie z 19.03.2021, venoval sa len podaniu z23.04.2021, ktoré však

len odcitoval. Následne však boldom zvýraznené námietky nechal v Rozhodnutí bez

vysporiadania.

Tento pracovný postup sa odborne označuje ako „ohýbanie práva“. U sudcov sa skutková

podstata takéhoto konania dostala do trestného zákona v podobe 326a, teda radenírn rnedzi

zneužívanie právomoci verejného činitel‘a a marenie úlohy verejným činitel‘om. V prípade

mých verejných činitel‘ov ( 128 ods. I TZ), napr. pracovníkov stavebného úradu, takéto

konanie napÍňa skutkovú podstatu 327 TZ maronie úlhy verejným činitel‘om. Zrnarené

bob miestne zist‘ovanie stanovené na deň 26.11.2019 tým, že sa neoznámilo začatie konania.

Zmarené bob v novoni prejednaní veci oznámenie začatia konania, ktorý stav trval od

17.06.2020 do 29.03.2021. O niarení práva na nahliadnutie do spisu sme sa zmie]lili vyššie,

ako aj v odvolaní proti Prvému rozhodnutiu. Máme za to (v súlade s právnou teóriou), že

nástroje trestného práva sú však až nástrojmi poslednej inštancie. tzv. ultima ratio. Preto sme

k nim nepiistúpili, ale namietali sme diskrimináciu podaním z 19.03.202 1, ktoré však

stavebný úrad absolútne odignoroval a nieje zrejmé, čije vóbec súčast‘ou spisu. Pri zaujatosti

štatutárneho orgánu navyše nic je možné uplatniť ani nárnictku zaujatosti, nakoľko tá móže

smerovat‘ len proti zarnestnancom.

Ustanovenie 6 ods. 3 VZN, ktoré reguluje umiestňovanie rodinných domov, stavebný úrad

pozmenil a aplikoval na bytový dom. V mých stavebných konaniach v bokalite, u mých

stavebníkov, kde stavebný úrad povoľoval rodinné domy, naopak 6 ods. 3 neaplikoval,

napriek tomu, že práve tam bob uplatnenie danej regulácie namieste.

Stavebný úrad mým stavcbníkom umiestňuje rodinné domy v rozpore so stavebnými čiarami

a 6 ods. 3 VZN úmyselne a vedome neaplikuje; avšak pri Stavebníkoch zašiel v Prvom

rozhodnutí za úmemú hranicu a vvslovene pozmenil znenie tohto ustanovenia, aby ním

odóvodnil zamietnutie stavby. Ak nadriadený orgán v Prvom rozhodnutí o odvolaní poučil

prvostupňový orgán, aby aplikoval normu v cebom skutočnom znení, tak stavebný úrad týmto

Rozhodnutím poslal okresnému úradu odkaz tým, že normu neaplikoval vóbec, aby sa vyhol
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jej použitiu v správnom znení. Postup stavebného úradu je prejavom najvyššej formy

arbitrárnosti, ked‘ úrad pri citovaní právnej normy túto zámerne pozmení, a keď sa mu to

vytkne, tvári sa, že norma neexistuje.

Citácia 6 ods. 3 VZN sa v celom napadnutom rozhodnutí nachádza výlučne v citácii

námietky stavebníkov z23.04.2021. Stavebný úrad si teda tejto námietky bol vedomý,

rovnako ako pokynu Okresného úradu z Prvého rozhodnutia o odvolaní. Napriek tomu sa v

Rozhodnutí vyjadril jasne i ked‘ nepriamo, že Stavebný úrad MČ BA-NM rozhoduje

arbitrárne iba použitím tých ustanovení právnych predpisov, a v takom znení, ktoré vyhovujú

jeho zámerom. Skutočnosť, že niektoré spojené konania s podobným predmetom sú

rozhodované v zákonných lehotách a napriek tornu, že skutočne porušujú 6 VZN je v

spojení s textom Rozhodnutia v tri roky trvajúcom konaní jasným dókazom, že zo strany

stavebného úradu flagrantne dochádza k mareniu dóležitej úlohy avšak zárnerne iba u

Stavebníkov. Tiež treba zdóraznit‘, že stavebný úrad proti uvedeným stavbám, ktoré porušujú

6 VZN zámerne nekoná, ani keď vie, že k porušeniu došlo (rninimálne z podania

Stavebníkov z 19.03.2021),

Stavebný úrad pri posudzovaní súladu stavby s územným plánom nevyvrátil správnost‘

posúdenia tohto súladu, ktoré vykonal autorizovaný architekt a ktoré tvorí prílohu F

projektovej dokumentácie a je aj súčasťou sprievodnej a súhrnnej tcchnickej správy.

lnformácie o súlade s úzernnoplánovacou dokurrientáciou podl‘a 3 ods. 4 písm. a) Vyhlášky

MŽP SR Č. 453/2000 Z. z., a o dodržaní územného plánu zóny podl‘a 9 ods. 1 písm. a)

Vyhlášky MŽP SR Č. 453/2000 Z.z.sú povinné náležitosti projektovej dokumentácie. Na

tieto súČasti upriamil pozornost‘ stavebného úradu aj odvolací orgán v Prvom rozhodnutí

o odvolaní. Stavebníci projektovú dokumentáciu doplnili o vyššie uvedené časti

bezprostredne po oboznámení sa s Prvým rozhodnutím o odvolaní (dňa

03.06.2020); stavebný orgán obdržal zvyšok spisového materiálu z nadriadeného orgánu dňa

17.06.2020. Za viac ako rok stavebný úrad nenašiel argument. s ktorým by konfrontoval

posúdenie súladu s územným plánom, ktoré vykonal autorizovaný architekt.

Stavebníci okrem posúdenia súladu, ktoré vykonal architekt, poukazujú na právny názor na

výstavbu Rezidencie ELANIIJS, ktorý opakovane vyjadrila samotná Mestská čast‘ Bratislava

- Nové Mesto v nasledovných listinách, stanoviskách a vyjadreniach:
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- Dňa 27.02.2018 vydala Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto územnoplánovaciu

informáciu pre parcely v kú. Vinohrady. reg. C, Č.: 6712/61. 4975/l. (Dökazč. 1)

- Dňa 25.01.2019 vydala Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto stanovisko (č.k.

I 1648/2018/LIKSP/l-IAVK, 361!2019/UKSP/IIAVK) k stavbe Rezidencia ELANIUS,

že je možné “povoliťpredmetnú stavbu v pojeno1n územno;n a stavebnoni konaní.“

39a ods. 4 Stavebného zákona) (Dökaz Č. 2)

- Dňa 15.07.2019 vydala Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto záväzné stanovisko

(č.k.: 7151/2019!Ú/KSP/POBA) k stavbe Rezidencia ELANIUS, že súhlasí s umies

tnením “Vodnej stavby, ktorá bude súčasťou technickej injéaštruktúiy stavby bytovej

budovy, k/orej unuesínenie je jž,nkčne v súlade s platným územným plánom zóny Ko

liba Stráže“ (Dókaz Č. 3)

V Dókaze Č. 1 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Stavebníkom oznámila, že “Vzmysle

Úzeniného plánu zóny Koliba - Stráže z roku 1996 v znení neskorších zmien a doplnkov sú

pozenhl)‘ s parc. č. 6712/61, 4975/1, v k. Ú. Vinohrady súčusťou úzenzia určeného pre funk

čné vj‘užitie - výstavba ohjektov kvlo‘Ých domo

V rozpore s 1mto právnym názorom v Rozhodnutí tvrdí, že pozemok nic je určený na zasta

vanie. Zmenu svojho právneho názoru neodóvodnila. Nic je možné, aby podl‘a názoru odde

lenia územného plánovania Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto išlo o pozemok určený

územným plánovaním na výstavbu objektov bytových domov a zároveň Mestská časť Brati

slava - Nové Mesto na základe stanoviska toho istého oddelenia územného plánovania Mest

skej časti Bratislava - Nové Mesto rozhodla, že pozernok nieje určený na zastavanie.

V Dókaze Č. 2 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto uvádza, že ‘je možné povolil‘ pred

;nelnú stavbu v spojenom Územnom a stavehnonz konaní.“ Z odóvodnenia stanoviska vy

plýva, že spojené konanie je možné preto, že podmienky na jej unziesínenie vypíývajú z

územnélio plánu zón)‘.“

V rozpore s tým však v Rozhodnutí tvrdí, že pozemok nic je určený na zastavanic, keďže

chýbajú priestorové regulatívy urniestnenia stavby. Zmena v názore nic je v Rozhodnutí odú

vodnená. Nic je možné, aby zároveň podl‘a názoru stavebného úradu boli zároveň splnené

podmienky na umiestnenie stavby, nakol‘ko vyplývajú z územ ného plánu zóny a zároveň
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podl‘a názoru toho istého stavebného úradu k tej istej stavbe chýbali priestorové regulatívy

umiestnenia stavby.

V Dókaze Č. 3 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto uvádza, že súhlasí s umiestnením daž

ďovej kanalizácie vedúcej do vsaku, nakoľko tá “bude súčasťou technickej infraštruktúry

stavby bytovej budovy, ktorcj umicstnenie je funkčnei‘ súlade s platným územným plá-

notu zóny Koliba Stráže“.

Naproti tornu však Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto v Rozhodnutí uvádza, že na po

zemku nic je možné stavat‘. Opät‘ nic je zdóvodnená zmena stanoviska, ked‘ adl súhlasila S

výstavbou vodnej stavby na pozemku a ad2 konštatovala, že aj hlavná projektovaná stavba je

v súlade s úzernným plánom zóny.

Podl‘a 3 ods. 7) správneho poriadku ustanovenia o základných pravidlách konania uvede

ných v odsckoch I až 6 sa prirnerane použijú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, vyjadre

ní, odporúčaní a mých podobných opatrení.

Podl‘a 3 ods. 5) správneho poriadku Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skut

kovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodóvodnené rozdiely.

Namiesto právnych názorov vyjadrcných v uvedených listinách, ktoré všetky vznikli zákonne

a do konania sa dostali zákonne, stavebný úrad založil Rozhodnutie na internom liste Č.

44972/l 1067/2020/ZP/PIFTA zo dfia 11.12.2020. ktorý vznikol nezákonne ado konania sa

dostal nezákonne.

V.

Stavebný úrad v Rozhodnutí uvádza, že súčast‘ou spisu je písornnost‘ hlavného mesta SR

Bratislavy pod č. MAGS OUIC 43263/2I-409 zo dňa 20.01.2021 s názvom „Vrátenie

podania“, ktorú adresovalo hlavně mesto SR Bratislava navrhovateľovi Legal Enginnering,

s.r.o.. Stavebný úrad sme pri nahliadnutí do spisu konfrontovali s otázkou, odkial‘ je táto

listina a prečo je súčast‘ou spisu. Pracovníčky stavebného úradu na uvedené nevedeli

odpovedať.
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Ako správne uvádza stavebný úrad, navrhovatel‘ listom zo dňa 0‘7.0 I .2021 požiadal Magistrát

hlavného mesta SR Bratislavy o vydanie záväzného stanoviska k PD pre územné rozhodnutie.

ktorú vypracovala spoločnost‘ RB ARCHITECTS s r.o., v dcccmbri 2020, predmetom kt. je

objekt s 3 bytovými jednotkami a ‘7 parkovacích miest. Poukazujeme na fakt, že

predmetom tohto konania je PD z roku 2019, na 4 bytové jednotky a 9 miest. Žiadosť nebola

na magistrát podávaná v tomto konaní a magistrát žiadne záväzné stanovisko (súhlasné či

nesúhlasné) nevydal. Písomnost‘ sa nemá nachádzat‘ v spise.

Poukazujeme na fakt, že

- Magistrát hlavného mesta SR Bratislava nic je dotknutým orgánom vo veci

posudzovania súladu s územnoplánovacou dokumcntáciou,

- Magistrát hlavného mesta SR Bratislava o žiadosti nerozhodol,

- Magistrát hlavného mesta SR Bratislava je oprávnený vykladat‘ územný plán

hlavného mesta, nic však úzernné plány zón,

- Podaním z 19.03.2021 sme poukázali na to, že stavebný úrad povolil stavby

rodinných domov, ktorých by sa omisia stavcbncj čiary naozaj týkala, avšak nic je

zrejmé, prečo by sa omisia stavebnej čiary v grafkkej priesvitke mala týkat‘ bytového

domu, pre ktorý sa tento záväzný regulativ v zmysle 6 ods. 3 VZN neaplikuje.

V súvislosti 50 zákonnost‘ou vyjadrenia Magistrátu poukazujeme na fakt, že Magistrát bol

dotknutým orgánom a konalo sa s ním (vid‘. č. 31 v rozdel‘ovníku oznámenia o začatí konania

z 18.03.2021, resp. č. 31 v rozdel‘ovníku Rozhodnutia), avšak z mého dóvodu (povolenie

malého zdroja znečistenia a pod.).

Magistrát mal možnost‘ vyjadrit‘ sa v konaní na základe výzvy v Oznámení o začatí konania

z 18.03.2021 (str. 8 tretí odsek odspodu): „Súčasne stavebn‘í‘ úrad dáva do pozornosti v

zmvsle ust. 36 ods. 3 do!kn utm orgánom. že sú povinné oznámit‘ svoje stanoviská v

rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatnit‘ svoje pripomien/cy a nám ietky účastníci územného

konania. Ak niekÍo,ý z orgánov štátnej správy potrebuje, na riadne posúdenie návrhu dlhší

čas, stavebný úrad na jeho žiadost‘ určenú lehotu pred jej uplynutím, prinierane predÍži. Ak

dotknutý orgán, ktorý bol vj‘rozumený o začatí územného konania, neoznáini v určenaj

a/abo predÍženej lehota svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z

hl‘adiska nhnz s/edo van ých záujinov súhlasĹ“
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V zmysle 36 ods. 3 stavebného zákona Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

s uvedenou výstavbou súhlasí, nakol‘ko sa v stanovencj lehote k návrhu nevyjadril.

Vsúvislosti s písomnosťou Č. MAGS OIJIC 43263/21-1409 zo dňa 20.01.2021 s názvom

‚Vrátenie podania“ z opatrnosti poukazujeme na to, že táto nenesie obsahové náležitosti

vyjadrenia dotknutého orgánu, ani nebola doručovaná stavebnému úradu, ale je adresovaná

stavebníkovi Legal Engineering, s.r.o..

Magistrát hlavnčho mesta SR Bratislava nic je dotknutým orgánom vo vcci posudzovania

súladu s úzernnop]ánovacími dokumentanii, vzhl‘adom na to, že v území je prijat ŮPZ, ktorý

prijatím VZN schválila MČ BA NM, a teda neprináleží Magistrátu, aby tento ÚPZ vykladal.

VI.

Okresný úrad v Prvorn rozhodnutí o odvolaní na tému stanoviska mestskej časti k

investičnému zámeru uviedol na str. 8 a 9 cit.: „ Požadované stanovisko nemá pre účely

konania a rozhodovania žiaclnu právnu relevanciu . Rovnako okresný úrad poučil stavebný

úrad nasledovnc na str. 8 dole:,, Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto z hlzdiska

posudzovania súladu s územným plánom nemá postaven/e dotknutého orgánu pre účely

územ ného konania o utniestnení stavby. Okresný úrad uviedol, že o tejto veci už opakovane

stavebný úrad poučil, rovnako ako ho použil prokurátor.“ Výsmcch stavebného úradu MČ

BA-NM Okresnému úradu a Prokuratúre SR je zhmotnený v rozdcl‘ovníku

Rozhodnutia, kde pod číslom 19 na prvom niieste medzi dotknutými orgánmi je

uvedený úrad Bratislava Mestská čast‘ Nové Mesto. Z uvedeného postupu stavebného

úradu je nepochybné, že stavebný úrad MČ BA-NM je nad zákonorn, za svoje konanie nie je

trestne ani inak zodpovedný, v rozhodnutí móže beztrestne ohýbat‘ zákony a ignorovat‘ všetky

autority a všetko sa to dá vysvetlit‘ ako neúmyselná beztrestná neschopnost‘.

Stavebný úrad na strane 2 Rozhodnutia cituje interný list, ktorým vyzvala vedúca stavebného

úradu dřta 11 .11 .2020 oddelenie životného prostredia a úzernného plánovania na posúdenie

súladu stavby s územným plánom (stanovisko k investičnej činnosti). Stavebný úrad

účastníkov konania o svojorn úkone neinformoval a spisový materiál poskytol Mestskej časti

Bratislava Nové Mesto v rozpore so zákonom, nakol‘ko nie je účastníkom konania ani

dotknutým orgánom.
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Stavebný úrad je povinný sám posúdit‘ súlad s územným plánom, Stavebný úrad nemá

oddelenie životného prostredia a územného plánovania, ide o oddelenie rniestneho úradu.

V internej žiadosti. ani vjej opise v Rozhodnutí zámerne nic je uvedené, pod aký úrad

oddelenie životného prostredia a územného plánovania spadá, aby túto skutočnosf nebolo

možné priarno z Rozhodnutia zistit‘. Tiež nie je zrejmé, prečo v konaní nekonala poverená

konajúca referentka stavebnému úradu, ale anonymná vedúca stavebného úradu. Napriek

tornu, že Okresný úrad poučil stavebný úrad, že predmetné stanovisko k investičnej výstavbe

nemá pre rozhodnutie právnu relevanciu, stavebný úrad predmetné interné stanovisko citoval

ako hlavný zdroj posúdenia súladu navrhovanej stavby s územným plánom.

Námietka zaujatosti. Podl‘a názoru stavebníkov k nezákonnostiarn, najmä Ohýbaniu práva,

porušovaniu zásady právnej istoty a rovnakého postupu dochádza z dóvodu zaujatosti

starostu mestskej časti Nové Mesto Rudolfa Kusého. Konateľ Stavebníka WM Invest SK -

Ing. Miroslav Wetter podal na Rudolfa Kusého trestné oznámenie; pričom napriek zrušeniu

uznesenia o vznesení obvinenia je vo veci ďalej vedené trestné stíhanie. Aj zo samotného

textu napadnutého rozhodnutia vyplýva, že do konania nezákonne zasahovala Mestská čast‘

Nové mesto ako aj neirienovaná vedúca stavebného úradu. Nezákonné a zaujaté zasahovanie

do nezávislosti konajúceho odborného pracovníka zo strany Mestskej časti Bratislava Nové

Mesto a vedúcej stavebného úradu sa týka dóvodu pre ktorý bol návrh zamietnutý. Rovnako

nezákonný postup spočíva v zatajovaní listiny, ktorá obsahuje hlavný dóvod pre zamietnutie

návrhu.

V zmysle 50 Správneho poriadku ak to dovol‘uje povaha veci a ak nápravu nemožno

dosiahnut inak, správny orgán, ktorý by bol inak oprávncný rozhodnút‘ o odvolaní, sám

vo ved rozhodne, pokial‘ správny orgán príslušný na rozhodnu(ie nezačal konanic, hoci

je na to povinný alcbo pokial‘ nerozhodol v lehote ustanovencj v 49 ods. 2.

Vzhl‘adom na to, že vec sa dostáva na odvolací orgán už druhýkrát, pričom na prvom stupni

sa účastníci museli už dvakrát domáhat‘ dozoru prokurátora nad zákonnost‘ou, máme za to, že

stavebný úrad MČ BA NM nic je v tejto veci schopný rozhodnút‘, resp. vedome sabotuje

rozhodnutie v lehote ustanovenej zákonom. Od podania žiadosti o začatie spojeného

územného a stavebného konania ubehlo k dnešnému dňu 889 dní. pričom väčšina tohto času

ubehla pre nečinnost‘ stavebného úradu. Vyššie sme opísali aj nemožnosf podania námietky
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zaujatosti proti štatutárovi stavebného úradu (nakol‘ko to je možné len proti zamestnancom).

Na ochranu svojich práv sme uplatnili antidiskriminačný zákon; avšak podanie z 19.03.2011

stavebný úrad odignoroval úplne; ani ho v Rozhodnutí neuvádza.

Stavebníci majú dóvodnú obavu, vychádzajúc z doteraj šicho pósobenia stavebného úradu, že

stavebný úrad MČ BA NM by po opätovnom vrátení veci na nové prejednanie a rozhodnutie

opäť bol nečinný, konal zaujate, nerozhodol v príslušnej lehote, resp. opät‘ rozhodol

arbitrárne bez ohl‘adu na zákon. Vzhľadom na vyššie uvedené prioritne navrhujeme, aby

odvolací orgán, ak je to nevyhnutné, dotcrajšie konanic doplnil, prípadné zistené vady

odstránil a Rozhodnutie zmenu tak, že stavbu bytového domu Rezidencia ELANIUS

umiestni a povolí.

V Bratislave, dňa23.07.2021,

Maar Legal, s. r. o.: Legal Engineering, s.r.o.:

Poclpísané kvalifikovani,n el. podpisom Poaísané kvalifikovaným el. podpisoin

zast. Mgr. Andrej Maar. konateF Mgr. Branislav Welter, konatel‘

ETN Slovakia, spol. s.r.o.: WM Invest SK, s.r.o.:

Podané v elek/ronickej podobe bez au/ori- Podané v elekíronickej podobe bez autorizá

zácie, doplní sa - !9 ods. J .prcívneho po- cle, doplní sa - ý19 ods. J spróvne/io poriad

piadku. ku -

zast. Pedja Jocié, konatel‘ zast. Ing. Miroslav Welter, konatel‘
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p1 no moc nen ie

ETN Slovakia, s.r.o., Sídlo: Tupé ho 23/A, Bratislava 83] 01, zapísaná v Obchodnom registri

Okresné ho sú du Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č íslo: 7591/B; Ič o: 31379508, (d‘aÍej len

„ETN S!ovakia, s.r.o. ‘9

týi,,ti splnonwcňuje

Mgr. Branislava W‘eltera, bytom                          , narodený            ďalej len

“Splnomocnenec“)

Na podanie odvolania proti rozhodnutiu stavebné hoú raduMestská č ast‘ Bratislava - Nové Mesto

zo dňa 10.06.2021, č .k.: 382l/2021/364/2O2OJUKSP/PETL-16. Toto plnomoccnstvo zahřňa

podpisové prá vok akýmkol‘vek podaniarn a mým písomnostiam, ktoré budú potrebné vo vyššie

uvedených zá lcžitostiach.

V Bratislave, dňa 23.07.2021

ETN Slovakia, spol. s.r.o.: Splnomocneni prijímam:

.

. .  1gr. Branislav \Velter
Pedja Joc, konatel‘
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