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oKRESNÝ Únan BRATISl,łvłi
odboľ výstavby a bytovej politiky
Tomášikova 46,832 05 Bratislava 3 /łą

č. oU_BA-OVBP2-20 17 l 83 538 l NKAZ Bratislava, Ż8' o9 2017

ROZHODNUTIE

okresný úrad Bľatislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán podľa
ustanovenia $ 4 ods. 1 písm' b) zttkona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pie územné pňnovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zźlkona č). 5011976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zneni zäkona č,. 34śl2OI2 Z.
z. o niektorych opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektoqých zákonov
azákona ć. I80lz0I3 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy aozmene adoplneńí niektoých
zákonov, ako aj podľa ustanovenia $ 118 stavebného ztĺkona austanovenia $ 58 zźlkona č,.7l/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších predpisov, rozhodujúc oodvolaní
účastníka konania : Zdruźenie domoqých samospráv,. Námestie SNP l3, P.o.Box 278,850 oo
Bratislava, proti rozhodnutiu obce Miloslavov čj. sÚ-zs32l2016-2017tI<K zo dňa 23.05.2017,
podľa ustanovenia $ 59 ods. 2 správneho poriadku, ako aj podľa ustanovení $ 46 a $ 47 správneho
poľiadku a podľa príslušných ustanovení stavebného zźtkona

menr

odvolaním ričastníka konania napadnuté ľozhodnutie príslušného stavebného úradu Miloslavov čj.
su -zssz lz0t6-2o17 II<Kzo d ň a 23.05.ŻoI7 takto :

Vo qýrokovej časti predmetného rozhodnutia, v záverečnej časti výroku na strane t7,.dopĺňa
inÍormąciu nasledovného znenia (v zmysle ustanovenia $ 140c ods. 13 stavebného zákona) :

Pre stavbu ,,IBV Alžbetin Dvor Iľ'bolo okresným úradom-.,$enec, odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek posudzovaniavplyvov na životné prostredie, podľa zźtkonač),2412006
Z' z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v zneni neskorších predpisov vydané Rozhodnutie č. oU-SC-osZP-2o|7lO0O735-Gu (2016l
13440) zo dňa 17.0z.2017, pľávoplatné dňa 29.03.2017, ktorym bolo vzisťovacom konaní
rozhodnuté, že uvedená navrhovaná činnosť sa nebude posudzovat'.

Na žiadosť stavebného úradu v zmysle ust' $ 140c ods. 2 stavebného zákona okľesný
úrad Senec, odboľ starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné
pľostredie, vydal podľa $ 38 ods. 4 zźtkona o posudzovaní vplyvov na životné prostredi e záväzné
stanovisko č, OU-SC-osZP-20|7l00'ĺ979-003-Gu zo dňa 17.05'2OI7 v ktorom konštatuje, že
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návrh na zaćatie územného konania na stavbu ,,IBV Alžbetin Dvoľ II, Miloslavov," lokalita RZ
I-2, objektova skladba '' So 0I - doprawlé komunikacie a spevnené plochy; So 02 - Verejný
vodovod s prípojkami; So 03 _ Verejna splaškovd kąnalizácia s prípojkami; So 07 NN
prípojlcy; So 08 Veľejné osvetlenie je z koncepčného hľadiska v súlade so zĹkonom
o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčast'ou ľozhodnutíu stavebného úľadu obce Milosluvov č.j.
SU-2332/2016-2017/KK zo dňa 23.05.2017, ktorého ostatné časti ostávajű nezmenené a v platností.
oďvolací orgán odyolanie íłčastníka konanía v častí, ktoľó sa neýka uvedenej zmeny, zamíeta a
napadnuté rozhodnutie v častí, ktorú sa netýka uvedenej zmeny' p o t v r d z u i e.

Odôvodnenĺe

obec Miloslavov, ako pľíslušný stavebný űrad, napadnutým rozhodnutím č.j. su-zlszlzorc-
2017Í('K zo dňa23'05.20|7, umiestnila stavbu ,,IBV Alžbetin Dvor II, Miloslavov," lokalita RZ I-2,
v rozsahu stavebných objektov : So 0] _ dopravné komunikacie a spevnené plochy; So 02 _ Verejný
vodovod s prípojkami; So 03 _ Verejna splaškova lĺanalizacia s prípojkami; So 07 NN prípojtry; So
08 Verejné osvetlenie, pre navľhovateľa: RTP 01 s.r'o.' so sídlom Záborského 42,831 03 Brátislava,
ICo 47 590742. Stavba sa umiestňuje na pozemkoch registra ,,C" P.č. 185/l (pozernok podľa
registra ,,E" parc.č. 1063123, 1063124), l85l94, 785lII4, I85l298, l85l354 _ 185/433; k.ú.
Miloslavov.

Proti uvedenému rozhodnutiu v zákonnej lehote podal odvolanie ťrčastník konania, Zdľuženĺe
domových samospľáv, Námestie sNP 13, P.o.Box 218, 850 00 Bratislava (ďalej len,,odvolateľ.,).

odvolateľ v podstate uvtĺdza, že webová stránka obce Miloslavov neobsahuje informácie
podľaustanovení$$24,26,3ods.6spľávnehoporiadkuapodľa$36ods.4a$35ods.2stavebného
zákona a tým bolo odvolatel'ovi a širšej verejnosti upreté právo efektívne hájiť svoje ztujmy a práva
v predmetnom konaní

Na predmetný ztlmer bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania, v ktorom mal
odvolateľ postavenie účastníka konania a v ktorom boli uvedené ďalšie podmienky, ktoré mali byť
zohľadnené v územnom rozhodnutí.

Ďalej odvolateľ konštatuje, že napadnuté rozhodnutie neobsahuje predpísanú náležitosť podľa
ustanovenia $ 39 ods. 2 stavebného zźtkona_ informácie o ľozhodnutí vydanom v zisťovacom kônaní.
Podľa $ 140c ods. 2 stavebného zákona je potrebné overiť súlad územného rozhodnutia a projektovej
dokumentácie s vydaným rozhodnutím zo zisťovacieho konania. Podľa odvolateľa z napadnutéhó
rozhodnutia nevyplýva splnenie tejto povinnosti.

Vzhľadom na uvedené, podáva odvolatel' odvolanie v zmysle ust. $ 53 a násl. Spľávneho
poriadku ako aj postupom podľa $ l40c ods. 8-stavebného zźlkona, pľe nesúlad s rozhodnutím zo
zisťovacieho konania.

Zźroveřl odvolateľ upozorňuje, že stavebný úrad zamietol námietky iných účastníkov konania,
hoci neobsahuje informáciu o tzv. zjednocujúcom stanovisku podľa $ 14ob ods. 5 stavebného zäkona.

Vzhľadom na konštatované pochybenia odvolateľ žiada, aby odvolací orgán napadnuté
rozhodnutie podľa $ 57 ods. 3 správneho poriadku zrušil a vec vrátil na nové konanie a rozhodńutie.

okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán
v celom rozsahu preskúmal odvolaniami napadnuté rozhodnutie spolu s predloženým spisovým
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materiálom, ako aj postup stavebného úradu, ktorý pľedchádzal vydaniu napadnutého ľozhodnutia.
Porovnal výľokovú časť, odôvodnenie, aj poučenie napadnutého rozhodnutia s príslušnými
hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, pľedovšetkým so zákonom o spľávnom konaní
a stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami a dospel k záveru, že stavebný úrad obce
Miloslavov v tomto konaní, ktoré predchádzalo vydaniu napadnutého rozhodnutia ńepostupoval
v rozpore so zákonom v miere, pre ktoru by bolo nevyhnutné napadnuté rozhodnutie zrušit1 Stavebný
úľad materiálnym spôsobom neporušil procesné prtĺva účastníkov konania a vo veci meritórne
rozhodol. Tunajší odvolací oľgán akceptujúc relevantnú námietku účastníka konania (ktoľá bola
dôvodom pre zmenu rozhodnutia) nezaznamenal dostatok dôvodov na to, aby napadnuté ňzhodnutie
ostalo bez pokusu o jeho zmenu zrušené _ čo by bolo nepochybne u'o'poie spľincípmi správneho
konania. Pri rozhodovaní odvolací orgán musel vychädzať z ustálenej správnej_ p.u'ä, poaľu ktoĘ
zmena rozhodnutia, pokiaľ je možná, mä vźdy prednosť pľed zrušením rozhodnutiá a vrátôním veci ná
nové prejednanie a rozhodnutie a teda, aby odvolací orgán rozhodol v meľite jemu predloženej veci.

Ku skutkovým a právnym okolnostiam danej veci a ľeagujrĺc na námĺetky odvolatel'a
v odvolaní Okresný rĺľad Bratislava, odboľ výstavby a bytovej politiky ako pľíslušný odvolací
oľgán uvá'dza a konštatuje nasledovné:

Zpredloženého spisového materiálu vyplyva, źe navrhovateľ, RTP 01 s.r.o'' so sídlom
Záborského 42, 831 03 Bratislava' IČo: 47 59O i4ż, poda| dňa l5.08.2oio na príslušný sĺavebný úrad
obec Miloslavov, návľh na vydanie ťlzemného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,IBV Alžbetti Dvor
II, Miloslavov," v ľozsahu stavebných objehov : So 0] - doprawé komunikacie a spevnené plochy;
So 02 _ Verejný vodovod s prípojkami; So 03 _ Verejna splaškova kanalizacia s prípojkamij so oĺ
NN prípojlcy; So 08 Veľejné osvetlenie na pozemkoch registrd ,,C" p'č. 185/l (pozemđk podľa registra
,,E" parc.č' 1063l23,1063l24),l85l94, |85lll4, L85lŻ98, I851354 _ 1851433, L ĺ. ľłilo'iavov'

Dňom podania návrhu bolo začaté ĺrzemné konanie. K návrhu bola predložená dokumentácia
spracovaná oprávnenou osobou a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi.

obec Miloslavov listom č,. 2332l20l6/KK zo dňa 26.10.2016 oznámila účastníkom konania
veľejnou vyhláškou v zmysle ust' $ 36 ods. 4 stavebného zákona a dotknutým oľgánom (jednotlivo)
zaćatie územného konania v danej veci a zároveň upustila od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania, pričom stanovila lehotu 7 pracovných dní od doručenia na vyjadrenie.

Dňa 19.12'2016 podala námietky účastníčka konania Drahomíľa Pagáčová, bytom g1o 42
Miloslavov č. 78. Učastníčka konania v podstate požadovala primeľane ,'p.auiť návrh täk, aby nebol
zamedzený prístup k jej pozemkom, ktoré sú podľa schváleného územného plánu určené na vystavbu
rodinných domov. Taktiež poźiadala, aby jej písomnosti týkajrice sa tohto konania boli doručované
prostredníctvom pošty'

K uvedeným námietkam účastníčky konania sa vyjadril navrhovateľ listom zo dňa |5.O3.2017,
ktoný o.i. v podstate uviedol, že pri spracovaní predmetného územia vrátane dopravnej obsluhy
vychädzali zo zmenených podmienok daných Územným plánom zóny Plúca ajej Áadvaznej
Urbanistickej zőny, ktoré stanovili podmienky dopľavného napojenia na Miloslávskú cestu
a napojenia na rozvody technickej infraštruktúry. Dalej konštatuje, že tvrdenie p' Pagáčovej, že nemá
zabezpećený dopľavný prístup na svoje pozemky sa nezakladá na pravde; titto sÉ-sprístupnené
zparcely KN C 40611', 40612, 185/56, 408ll (obecné), KN E 1063123 _ SR SPF; zároveřruvädŻa, že
v decembľi 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami vlastníčky, kde bolo navrhnuté
riešenie problému, avšak vlastníčka sa odvtedy neozvala'

Dňa 20.03 .2017 sa na stavebný úrad dostavila účastníčka konania Drahomíľa Pagáčová, za
účelom nahliadnutia do spisu, čo jej bolo umožnené a boli jej poskýnuté fotokópie niektoých
dokladov.
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Stavebný úrad v zźtujme prekonzultovania daného problému listom zo dňa 22.03'2ol7 zvolal
pracovné rokovanie, ktoré sa uskutočnilo dřn 06.04.20117 za účasti zamestnancov stavebného úradu,
navrhovateľa, pani Pagáčovej ajej zástupcov' Zo zápisnice vyhotovenej na rokovani vyplýva, že
zúčastnení akceptovali návrh riešenia stavebného úradu, ktoré je v zápisnici podrobne popísané (v
zmysle prílohy, ktorá je súčasťou zápisnice). Ztrpisnica bola nahlas prečítaná ana znak súhlasu s jej
obsahom podpísaná zťrčastnenými stranami.

Dňa 05.L0.2ol6 bol obci Miloslavov doručený list č. oU-sC-oSZP-20l6l0T3440-a02-glJ zo
dňa 29.09.2016' ktoým okresný úrad Senec, odboľ starostlivosti o životné prostredie, úsek
posudzovania vplyvov na ZP oznamuje, že bolo začaté správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie'

Dřn 17.0Ż.2017 bolo okresným úradom Senec, odbor staĺostlivosti o životné prostredie,
vydané rozhodnutie č. oU-SC-osZP-20l7/000735-Gu (20161013440), ktoým okresný úrad , odbor
starostlivostí oZP, ako príslušný správny oľgán, rozhodol, že navrhovaná činnosť ,,IBV Alžbetin
Dvor II" sa nebude posudzovat'. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2017 '

Listom zo dňa ĺ0.04.20l'7 stavebný úrad obce Miloslavov dooznamoval zaćatię konania
v danej veci novému účastníkovi územného konania _ Zdrużeniu domových samospráv, ktoľého
postavenie ako účastníka konania vyplynulo zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie ($ 34 ods. 1 stavebného zákona).

Na základe žiadosti stavebného úradu obce Miloslavov zo dňa 04'05'2017 ($ 1a0c ods. 2
stavebného zákona), okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal zźxdzné
stanovisko č. oU-SC-oSZP-2017l007979-003-ga zo dňa 17.05.2017, vktorom konštatuje, že
predložený návrh je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov,
s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Na základe pľedložených podkladov a vykonaného územného konania, vydala obec
Miloslavov dřta23.o5.2017 odvolaním napadnuté územné rozhodnutie č. SÚ-z::212016-?:017lI<K.

Proti uvedenému rozhodnutiu podali odvolanie Marcel Slávik, ZdruŽenie domových
samospráv, Námestie sNP 13, Bratislava a Dľahomíra Pagáčová, bytom 900 42 Miloslavov ě. 78'

Stavebný úrad podl'a ust. $ 56 správneho poriadku upovedomil ostatných účastníkov konania
o podaných odvolaniach a určil lehotu na vy'jadrenie. K podaným odvolaniam sa vyjadril navľhovateľ
listami zo dňa 28,06, 29 .06'20L7, 19 .o7'2017, 20.07 .2oŁ7 .

Listom zo dňa 03.07 .2017 účastníčka Dľahomíra Pagáčová zobrala späť odvolanie voči
rozhodnutiu.

Podľa ustanovenia $ 140 stavebného zźlkona sa ną konania podlla stavebného zakoną vzt'ahuju
všeobecné pľedpisy o správnom konaní, t. j. spľavny poriadok, ak nie je ýslovne ustąnovené inak,

Podľa ustanovenia s 3 ods. 1, 2 správneho poriadku, spravne orgány postupujú v konaní v
sulade so zakonmi a inými pravnymi predpismi. Sú povinné chranit' záujmy štatu a spoločnosti, prava
a zaujmy fuzicĘch osôb a pravnických osôb a dôsledne vyžadovat'plnenie ich povinností.. Spravne
organy su povinné postupovat' v konaní v úzkej sučinnosti s učastníkmi konania, zučastnenými
osobami a inými osobami, horých sa konanie tyka, a dat'im vždy príležitost', aby mohli svoje prava a
zaujmy účinne obhajovat', najmci sa vyjadrit' k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.
Účastníkom konania, zučastneným osobąm a iným osobám, horých sa konąni,e ýka, musia spravne
oľgany poslqltovat'pomoc a poučenia, aby pľe neznalost'pravnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.
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Podľa ustanovenia $ 3 ods. 4, 5 správneho poľiadku, spľavne organy su povinné słedomite a
zodpovedne sa zaoberat' každou vecou' ktoľa je predmetom konania, vybavit'ju včas a bez zbytočných
priet'ahov a použit'najvhodnejšie prostľiedlql, ktoľé vedu k spravnemu vybaveniu veci. Alc to povaha
veci pľipušt'a, ma sa spravny organ vždy pokusit' o jej zmierne vybavenie. Spravne orgaĄl ďbajú na to.

at
Rozhodnutie spravnych oľgánov musí vychadzat'
dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo
ne odôvodnené r ozdi e ly.

zo spolbhlivo zisteného stavu veci. Spravne organy
zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali

Podľa ustanovenia $ 3 2 ods. 1 , 2 spľávneho poriadku , spravny organ je povinný zistit' presne a
uplne skutočný stąv veci a za ým učelom si obstaľąt'potrebné podklady pre iorhoanuĺte. Prinm nie je
viazaný len nąvľhmi účastníkov konania. Podkladom pre ľozhodnutie su najmti podania, navrhy a
vyjadrenia účastníkov konania, dôknzy, čestné vyhlasenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo
zname spľdvnemu organu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre
rozhodnutie určuje správny organ.

Podľa ustanovenia $ 46 správneho poriadku, ľozhodnutie musí byt' v súlade so zakonmi a
ostatnými pravnymi predpismi, musí ho vydat'oľgan na to príslušný, musí vychadzať zo spol'ahtivého
zisteného stavu veci a musí obsahovat'predpísané náležitosti.

Podľa ustanovenia $ 35 ods. 2 stavebného zźlkona kópiu žiadosti o začatie územného konąnia o
umiestnení stavby a územného konanią o využití uzemia, ktoré są ýka územia, vo vzt'ahu ku horému
sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov ąlebo zist'ovącie konąnie podt:a osobitného predpisu, bez príIoh
zverejní stavebný úrąd bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sÍdje. Ak
zverejnenie ną webovom sídle nie je možné, zveľejní ho stavebný úraá len na uľadnej tabuli'
Zveľejnenie musí stavebný úrad zabezpečit' odo dňa ząčatia územného konania o umiestnení stavby
alebo uzemného konania o vytlžití územia až do jeho pravoplatného ukončenia, Zverejnenie musí
obsahovat'olcrem kópie žiadosti o začatie územného konanią o umiestnenÍ stavby alebo uzemného
konania o využití územia bez jej príloh aj udaje o sprístupnení pravoplatného ľozhődnutia vydaného v
zist'ovacom konaní a zaveľečného stanoviska na webovom sídle organu, ktory ho vydil, ak bolo
o h lladom ú z e mi a vydané.

Podľa ustanovenia $ 36 ods. 4 stavebného zźtkona začatie konania o umiestnení líniovej stavby
alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlašt' rozsiahlej stavby, stavby s velĘm počtom účásníkov
konania, ako aj územného konania o vyłžití územia, o stavebnej uzávere a o o-chrannom pásme, ak sa
ýka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad učastníkom územného konania verejnou ryłrlasmr.

Podl'a ustanovenia $ 37 ods' l až 3 stavebného zźĺkona podkladom pre vydanie územného
rozhodnutia sú uzemné plany obcí a zón' Ak pre územie nebol spracovaný úżemný plan obce alebo
zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia su Spracované územnoptanovaäe podklady podľa
s3 a ostatné exisĘúce podklady podl|a ý7a; inak stavebný uľad obstąľa v rozsahu nevyhnutná. ,o
vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmci skutočnosti získané vlastným pľieikumom alebo
zistené pľi miestnom zist'ovaní. Stavebný úrad v územnom konaní posudi návrh predovšetlým z
hl:adislra starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatľenia i uzemí a jeho
dôsledkov; preskuma navrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku Ia predchddzajicimi
rozhodnutiami o uzemí, posudi, či vyhovuje všeobecným technichjrn požiadavkam na výstővbu a
všeobecne technicĘm požiadavkam na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'olt pohybu,
pľípadne predpisom, ktoré ustanovuju hygienické, protipožiarne podmienlE, podmienĘ bezpečnosti
pľace a technicĘch zariadení, dopravné podmienlry, podmienlĺy ochrany pľírody, starosĺlivosti o
kultúľne pamiatlĺy, ochrany polhohospodąrskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod.,
pokiaľ posúdenie nepatrí iným organom. Stavebný úrad v uzemnom konąní zabezpečí stanoviska
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dotknuých organov a ich vzajomný sulad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich namietl<y. Stavebný
uľad nepľihliadne na namietĘ a pripomienlE, ktoré sú v rozpore so schvalenou uzemnopľánovacou
dokumentáciou.

Podľa ustanovenia $ 39 stavebného zátkona, v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad
uzemie na navrhovaný účeI a uľčí podmienlcy, ktoľými sa zabezpečia zaujmy spoločnostź v území,
najmti sulad s cielmi a zámeľmi územného planovania, vecna a časovą kooľdindcią jednotliých
stavieb a iných opatrení v území a predovšetĘm staľostlivost' o životné prostredie včítąne
architektonicĘch a urbanisticbých hodnôt v území, ą rozhodne o namietkach účastníkov konania'
V rozhodnutí o umiestnení stavby st v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradit'
predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dolalmentácie ąlebo jej časti; podl|a nich môže
dodatočne určit'd'alšie podmienlcy, horé sa musia zahrnút'do stavebného povolenia.

Podl'a ustanovenia $ 39 ods. 2 stavebného zźtkona Ak sa územné rozhodnutie o umiestnenĺ
stavby alebo uzemné rozhodnutie o uylžití územia ýka územia, vo vzt'ahu lal horému sa uskutočnilo
posudzovanie vplyvov ąIebo zist'ovacie konanie podl|a osobitného predpisu, musí obsahovat'
infoľmacie o rozhodnutí vydanom v zist'ovacom konaní a zaverečnom stanovisku, ak boli vyďané.

Podľa ustanovenia $ 140a ods.l písm. a), b) stavebného ztĺkona dotlłluým organom podl'a
tohto zdkona je orgán veľejnej spravy, ktorý je spľavnym organom chľaniacim zaujmy uvedené v $
] 26 ods. ], ak konanie podl|a osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnost' je súčast'ou konanią
podl'a tohto zakona, má naň nadvcjznost', alebo s ním súvisí, obec, ak nie je stavebným úradom podl|a
tohto zakona a konąnie sa ýka pozemlu alebo stavby na jej území, okrem stavby dialhice alebo
rýchlostnej cesty,

Podľa ustanovenia $ 140c ods. 2 stavebného zäkona ak ide o také vyllžívanie územia, stavbu
alebo ich zmenu, ku ktoým vydal príslušý orgán podľa osobitného predpisu zaverečné stanovisko
alebo rozhodnutie vydané v zist'ovacom konąní podľa osobitného predpisu, stavebný úrad zašle
príslušnému orgánu elektroniclły ąIebo písomne navrh na začatie územného konania, stavebného
konania alebo kolaudąčného konania, ktoľý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania
podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní ąlebo v ząveľečnom stanovisku,
projehovú dokumentaciu, ak je súčast'ou navrhu na začatie konania, spoločne s oznamením o začatí
územného konania, stavebného konanią alebo kolaudačného konanią. Písomné vyhodnotenie
pripomienok zabezpečuje ten, z podnetu Horého sa začalo niehoré z konąní uvedených v prvej vete.

Podľa ustanovenia $ l40c ods. 13 stavebného zákona Územné rozhodnutie o umiestnení
stavby, územné rozhodnutie o uyllžití územia, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie ýkajúce
sa uzemia, vo vzťahu ku ktorému sa ushłtočnilo posudzovanie vplyvov alebo zist'ovacie konąnie podl|a
osobitného predpisu, musia obsahovat' inÍormacie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní ą zo
ząverečného stanoviska. ak boli vydané'

okresný úrad Bratislava, odbor ýstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán po
preskumaní veci konštatuje, že odvolaniami napadnuté rozhodnutie stavebného úradu z hľadiska
vyššie uvedených zákonných ustanovení obstojí' Tunajší úrad preskúmal predložený spisový materiál
a napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, porovnal ho s príslušnými právnymi predpismi, najmä s
príslušnými ustanoveniami stavebného zźtkona, jeho vykonávacími vyhláškami a príslušnými
ustanoveniami správneho poriadku, posúdil opodstatnenosť námietok účastníka konania uplatnených
v odvolaní, a po zväźení všetkých skutočností, ako aj na ztklade opodstatnených námietok účastníka
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konania dospel kzáveru, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie je potrebné vo vzťahu kust' $ 59
správneho poriadku pozmeniť tak, aby bolo v súlade s uvedenými predpismi'

Podľa ustanovenia $ 59 ods. 1 a 2 správneho poriadku odvolací organ preskúma napadnuté
ľozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, pľípadne ztsiné vaĄl
odstľáni. Ak su pre to dôvody, odvolącĺ organ rozhodnutie zmení alebo zruší, inąk_odrolarźe 

^.irtn,ą rozhodnutie potvľdí.

ostatné časti prvostupňového ľozhodnutía boli ponechané nezmenené a v platnosti.

K jednotlivým námietkam odyolateľa odvolací oľgán uvädzanasledovné :

Čo sa týka námietky ohl'adom informácií na webovej stránke obce Miloslavov, tunajší úrad
konštatuje, že oznámenie o zaćati konania zo dňa 26'LO'2}L6' ktoré bolo dooznamované ńovému
účastníkovi konania (odvolateľovi) listom zo dňa Lo.O4.2oI7, boli doručované v zmysle ustanovenia
$ 3ó ods' 4 stavebného zákona a $ 26 spľávneho poriadku. Z doložených písomńostí v spisovom
materiáli vyplýva, že uvedené listy boli vyvesené na úľadnej tabuli obce ľĺiloslavov, aio ai na
webovej stranke obce (oznźlmenie o začati konania 2.|1.2016, dooznámenie o zaćati kon. 1 L.o4.žOI7 ,
rozhodnutie 24.05.2017). Rovnako boli doručované aj všetky ostatné písomnosti (upovedomenie
o obsahu odvolania, oznámenie zámeru v procese zisťovacieho konania apod.) vľátane'napadnutého
ľozhodnutia' V tomto zmysle teda neboli porušené príslušné ustanovenia stavebného ztlkona
a správneho poriadku, účastníci konania (aj verejnosť) boli informovani ztlkonným spôsobom
o územnom konaní, ťlčastníci konania mali možnosť nahliadať do spisového mateiiálu, podávať
námietky, pripomienky a pod. Procesné právaúčastníkov konania teda boli zabezpeöene aostätoĺn.1m
spôsobom. Zo spisového mateľiálu a webovej stránky obce vyplýva, že nebol źverejnený návrh na
vydanie územného ľozhodnutia podľa ustanovenia $ 35 ods. 2 stavebného zákona. Tunajší 

-urad 
mä za

to, že takéto porušenie uvedeného ustanovenia nemá vplyv na zákonnosť rozhodnutia dó tej miery, že
by bolo potrebné napadnuté ľozhodnutie zrušiť avrźtiť na nové konanie, nakoľko hlavným účólom
zverejňovania návrhu na vydanie územného rozhodnutia je informovanosť, ktorej cieľom je umožniť
verejnosti a účastníkom konania oboznámiť sa s návľhom, čo však bolo následnó v územńom konaní
rešpektované.

Pokiaľ ide o námietku ohľadom absencie informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom
konaní podl'a zźtkona č,. 2412006 v napadnutom rozhodnutí, tunajší riľad uvädza :

V rozhodnutí obce Miloslavov č.j. sU-233212016-2017ľKK zo dňa 23.O5.2OI7, vo výrokovej
časti na stľane 9, podmienka ć' 6,je uvedené : olcresný úrad Senec _ odbor SoŽP, úsek"PVnŽP,
závĺjzné stanovisko č. oU-SC-osZP-2017/007979-003-Gu zo dňa ]7.05.2017 : Návrh na ząčatie
územného konania stavby ,,IBV Alžbetin Dvor II, Miloslavov," lokalitą RZ I-2, objehovą skladba :
So 0I _ dopravné komunilracie a spevnené plochy; So 02 - Verejný vodovod s prĘojkami; So 0s _
Verejná splaškova kanalizacia s prípojkami; So 07 NN prípojlcy; So 08 VerejnŻ osvetlenie, je
z koncepčného hl|ądiska v sulade so zakonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutim vydanýn podľa
tohto zákona a ich podmienkami.

Z uvedeného vyplýva, te v napadnutom rozhodnutí je informácia o tom, že stavba bola
predmetom konania podľa zttkona o posudzovaní vplyvov na ŻP, avšak, tunajší úrad konštatuje, že
takáto informácia je nedostatočná a nespiňa úplne požiadavku ustanovenia $ 39 ods. 2 stavebného
zźtkona; nejedná sa však o také pochybenie, ktoľć by malo za následok nepreskúmateľnosť
rozhodnutia. Na zäk|ade uvedeného, odvolací orgán pristúpil k zmene rozhodnutia v zmysle
ustanovenia $ 59 ods. 1, 2 správneho poriadku ana zźtklade podkladov zo súvisiaceho spisového
materiálu zistenú vadu odstránil tak, že doplnil text výrokovej časti rozhodnutia o pľesnejšiu a
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podrobnejšiu informáciu o tom, źe pre danú stavbu bolo vydané ľozhodnutie v zisťovaco'm konaní
podľa zákona č). 2412006 o posudzovaní vplyvov naŻP '

Podl'a ustanovenia $ 140c ods. 2 stavebného zźlkona ak ide o také vwžívanie územia, stavbu
alebo ich zmenu, ku ktorým vydal príslušný organ podl'a osobitného pľedpisu záverečné stanovisko
alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu, stavebný uľad ząšle
príslušnému oľganu elehronicĘ alebo písomne navrh na začatie uzemného konania' stavebného
konania alebo kolaudaěného konania, ktoĘý, obsahuje písomné rylhodnotenie spôsobu ząpracovania
podmienok. uľčených v ľozhodnutĺ Yldanom v zist'ovacom konaní alebo v ząverečnom stanovisku,
projektovti dokumentaciu. ak je sučast'ou navľhu na začatie konania, spoločne s oznamenírz o začatí
územného konania. stavebného konania alebo kolaudačného konania. Písomné vyhodnotenie
pripomienok zabezpečuje ten, z podnetu horého sa začalo niektoré z konaní uvedených v prvej vete.

K námietke, v kÍorej odvolateľ tvrđi,że podľa ustanovenia $ 140c ods' 2 stavebného zákona je
potrebné overiť stllad územného rozhodrultia a projektovej dokumentácie s vydaným rozhodnutím zo
zisťovacieho konania, tunajší úrad uvádza, že zdikcie citovaného ustanovenia stavebného zákona
vyp|ýva, že stavebný úrad je povinný zaslať pľíslušnému orgánu navrh na začatie územného konania,
ktoý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovaiia podmienok, uľčených v rozhodnutí
vydanom v zisťovacom konaní, nejedná sa teda o overovanie súladu rozhodnutia stavebného úrądu
s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní v zmysle námietky odvolateľa. Stavebný úrad podľa
ustanovenia $ 140c ods. 2 stavebného zäkona postupoval, po vydaní rozhodnutia v zisťovacom konaní
zaslal okresnému úradu Senec, odboru ochrany .ŽP, úsek posudzovania vplyvov na ŻP, všetky
zákonom predpísané náležitosti (návľh na vydanie ÚR, vyhodnotenie splnenia podmienok, oznámenie
o zaćati konania, dooznamovanie začatia územného konania a projektovú dokumentáciu) listom zo
dňa 04.05.201'l. Na základe-uvedených podkladov okresný úrad Senec, odbor ochrany ŽP, úsek
posudzovania vplyvov na ZP vydal stanovisko č. oU_SC-osZP-2011l007979_003-Gu zo dňa
I7 .05.2017, v ktorom konštatuje, že predmetný návrh je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom
o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami, čo je
uvedené aj v napadnutom rozhodnutí obce Miloslavov.

odvolateľ uvädza, že sa odvoláva aj pre nesúlad s rozhodnutím zo zisťovacieho konania;
tunajšiemu úradu však nie je jasný dôvod takÍo formulovanej námietky, keďže odvolateľ neuviedol čo
konkrétne je v rozpore s rozhodnutím zo zisťovacieho konania.

Pokiaľ ide o námietku absencie postupu podľa ustanovenia $140b ods. 5 stavebného zílkona,
odvolací orgán konštatuje :

Podľa ustanovenia $ 140b ods. 5 stavebného zäkona pri riešení rozporov dotkrtuými orgánmi
vyplýajúcich zo zavcizných stanovísk sa postupuje podl|a s 136. Ak namietlc:ł účastníkov konania
smeruju proti obsahu zavcizného stanoviska. stavebný uľad konanie preruší a vyžiada si od dotlłtutého
oľganu stanovisko k námietlram. Ak dotlcrluý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada
potvľdenie alebo zmenu zavtjzného stanovisla od organu, hoý je nadriadeným orgánom dotlcľtutého
organu. Počas prerušenia konania neplynĺ,i lehoý na rozhodnutie veci stavebným úradom.

Citované ustanovenie stavebného zákona sa uplatňuje v pľípade rozporov v zävázných
stanoviskách dotknutých orgánov a v prípade, že námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu
zźtvázných stanovísk. V konaní o umiestnení horeuvedenej stavby sa Žiadne rozpory vyplývajúce zo
zźlvazných stanovísk nevyskytli a námietka účastníčky konania p. Pagáčovej, týkajúca sa
zabezpečenia prístupu na pozemky v jej vlastníctve' nesmerovala proti obsahu niektorého zäväzného
stanoviska dotknutých orgánov a pľeto nębo dôvod pre postup podľa ustanovenia $ l40b ods' 5

stavebného zátkona' Stavebný úrad v konaní postupoval v zmysle ust. $ 3 správneho poriadku
a pokúsil sa o zmierne vybavenie veci, zvolal pracovné rokovanie, na ktorom zúčastnené stľany
svojim podpisom potvrdili svoj súhlas s navľhnutým riešením námietky účastníčky konania.
V napadnutom rozhodnutí stavebný úrad rozhodol o námietkach s dostatočným odôvodnením svojho
postupu.
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odvolací orgán záverom opätovne konštatuje, že v pľedmetnom prípade podaný návrh na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení uvedenej stavby, spolu s ďalšími podŔladmi pre
ľozhodnutie poskytovali stavebnému úradu podklad na posúdenie predmetu konania v intenciách
príslušných zákonných ustanovení, a preto stavebný úrad vo veci meritórne rozhodol.

okĺesný úrad Bratislava, odboľ výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán po
tom, čo komplexne preskťlmal napadnuté rozhodnutie príslušného stavebného úradu, cel11 spisový
materiál, odvolanie, ako aj postup stavebného úľadu konštatuje, že vydané meritórne rozhodnutie
netrpí vadou nezákonnosti, pre ktoru by bolo nevyhnutné napadnuté ľozhodnutie zrušit'. odvolací
orgán v predmetnom prípade vzhliadol na možnosť zmeny napadnutého rozhodnutia a rozhodol
v súlade s ustanovením $ 59 ods. 2 správneho poriadku.

Na základe všetkých hoľe uvedených skutočností nemohol okresný úrad Bratislava, odbor
výstavby a bytovej politiky rozhodnúť inak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu odvolať
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom (podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku).

Mgr. Tomáš Mateička
vedúci odboru výstavby a bytovej politiky

okresného úradu Bratislava

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania :

1. RTP 0l, s.r.o., Záborského 42, 83l 03 Bratislava
2. Slovenský pozemkoqý fond, Trenčianska 55, 82l 05 Bratislava
3. Zdruźerue domových samospráv, P.o.Box 218, 850 00 Bratislava
4. obec Miloslavov, 900 4Ż Miloslavov l81
5. Znamym a neznamym účastníkom konania - pravnicĘm a fyzicbým osobam, ktorých vlastnĺcke alebo

iné práva k pozemkom a stavbam na nich vratane susediacich pozemkov ą stąvieb môžu byť
územným rozhodnutím priamo dotlłluté

Na vedomie :

1. obec Miloslavov, stavebný úrad, 900 42 Miloslavov l8l _ so žíadost'otł o 4verejneníe na úradnej
tabuli

Potvľdenie dátumu vyvesenia a zvesenia veľejnej vyhtášky:

Dátum wvesenĺa: f '! . ,ĺ c, 7o ĺ/ Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis




