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oKRESNÝ Únłn BRATISLAvA
odboľ výstavby a bytovej politiky
Tomášikova 46,832 05 Bratislava 3
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okresný úrad Bratislava, odbor uý{uuby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán podľa
ustanovenia $ 4 ods. 1 písm. b) zźĺkona č' 608/2003 Z,;. oštátnej správe pie územné piánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona ĺ. soĺlgjd Zb. oúzemnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov, v zneni zäkona ć,. 345/2Ol2 Z.z. o niektoných opatreniach v miestnej štátnej správe a o 

"min" 
a doplnení niektoých zákonov

azákona č. 180/2013 Z. z' oorganizácii miestnej štátnej správy uorń"n. adoplnení niektorych
zákonov, ako aj podľa ustanovenia $ 118 stavebného zákona austanovenia $ 58 zźlkona č.7IlT967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších predpisov, rozhodujúc oodvolaní
účastníka konania : Zdruźenie domových samospráv, Námestiä sŃp t:, P.o.Box 2I8,850 00
Bratislava, proti rozhodnutiu obce Mjloslavov čj. sÚ-2333l20t6-20|7tIG< zo dňa Ż3.05.Ż0t7,
podľa ustanoveniu $ .59 ods 2 spľávneho poriaclku, ako aj podľa ustanovení $ 46 a $ 47 správneho
poriadku a podl'a príslušných ustanovení stavebného zttkona

č' oU-BA-oVBP2-20 17 l s3 538 tB ĺKAZ Bratislava, Ż7 . Cl9. 2OI7

ROZHODNUTIE

menr

odvolaním účastníka konania napadnuté rozhodnutie príslušného stavebného úradu Miloslavov č.j.
su -zsss lz0l 6-2017 ĺI<Kzo d ň a 23.0 5.2017 takto :

Vo výľokovej časti predmetného rozhodnutia, v záverečnej ěasti výľoku na strane 12, dopĺňa
inÍormaciu nasledovného znenia (v zmysle ustanovenia $ 140cods, 13 siavebného zákonu) : 

.:

Pre stavbu ,,IBV Alžbetin Dvoľ 1l' bolo okresným úľadom Senec, odbor staľostlivosti
o životné prostredie, úsek posudzovaniavplyvov na živoiné prostredie, podľa ztłkona č.24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 

".nóne 
a doplnení niektoých zákonov

vzneni neskorších predpisov vydané Rozhodnutie č. oU-SC-osZP-2O|7lOOO73s-Gu (2,016/
13440) zo dňa |7.02.2017, právoplatné dňa 2\.O3.2OI7, ktoým bolo vzisťovacom konaní
rozhodnuté, že uvedená navrhovaná činnosť sanebude posudzovat|.

Na žiadosť stavebného úradu v zmysle ust. $ l40c ods. 2 stavebného zákona okľesný
úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné
prostredie, vydal podľa $ 38 ods. 4 ztlkona o posudzovaní vplyvov na životné pŕostredi e zävázné
stanovisko č. OU-SC-oszP-20l7l007979-0O2-Gu zo dňa l7.05.2017 v ktorom konštatuje, že
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návrh na zaćatie územného konania na stavbu ,,IBV Alžbetin Dvor II, Miloslavov," lol@Jita RZ
]-2, v ľozsahu stavebných objehov : So 04 - W prekládka, W prípojka; So 05 - Dernontáž
W; So 06 - NN lmbloý ľozvod, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom
o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou sťlčast'ou rozhodnutia stavebného ťłradu obce Miloslavov č.j.
SU-2333/2016-2017/KK zo dňa 23.05.2017, ktoľého ostatné časti ostóvajťł nezmenené a v platnosti.
odvolací orgán oďvolaníe íłčastníka konania v častí, ktoró sa neýka uvedenej zmeny' zamíeta a
napadnuté rozhodnutie v častí, ktoľá sa netýka uveđenej zmeny, p o t v r d z u i e.

odôvodnenie

obec Miloslavov, ako príslušný stavebný urad, napadnutým rozhodnutím č.j. sv-zszglzolo-
2017ĺI<K zo dřla 23.05.20|'7, umiestnila stavbu ,,IBV Alžbetin Dvor II, Miloslavov," lokalitą RZ ]-2,
v rozsahu stavebných objektov : So 04 - YN prekládka, W prípojka; So 05 - Demontaž W; So 06 -
NN kabloý-rozvod, pre navrhovateľa: Západoslovenská distribučná, &.S', Čulenova 6, 8l4 47
Bratislava, ICo : 36 361 518, zastúpená spoločnosťou RTP 0l s'r.o.' so sídlom Záborskéh o 42, 83t 03
Bratislava, ĺČo: ąl 5gO't42 (na záfuade plno*ocenstva zo dňa 14'O9.20l6). Stavba sa umiesĺĺ.ri" nu
pozemkoch registra ,,C" P.č. 185/1 (pozemok podľa registra ,,E" parc.č. 1063123, 1063124), 185/15,
l85l94, l85ll14, l85l225, L85l2Ż6, I85lz27, 1851298,397 (pozemok podľa registra ,,E" parc'č'
1063 l29), k.ú. Miloslavov.

Proti uvedenému rozhodnutiu v zákonnej lehote podal odvolanie účastník konania, Zdľuženĺe
domových samospráv, Námestie SNP l3, P'o.Box 218, 850 00 Bratislava (ďalej len,,odvolateľ").

odvolateľ v podstate uvźĺdza, že webová stránka obce Miloslavov neobsahuje informácie
podľaustanovení $s 24, 26,3 ods.6 správneho poľiadku apodľa $ 36 ods.4 a $ 35 ods.2 stavebného
zäkonaatým bolo odvolateľovi ašiľšej verejnosti upreté právo efektívne hájiť svoje záujmy apráva
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 konšt atuje, źe napadnuté rozhodnutie neobsahuje predpísanú náležitosť podľa
ustanovenia $ 39 ods. 2 stavebného zźtkona_ informácie o rozhodnutí 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 napadnutého
rozhodnutia nevypl;iva splnenie tejto povinnosti.

Vzhľadom na uvedené, podáva odvolateľ odvolanie v zmysle ust. $ 53 a násl. Správneho
poriadku ako aj postupom podľa $ 140c ods. 8 stavebného ztlkona, pre nesťrlad s rozhodnutím zo
zisťovacieho konania.

Zäroveřl odvolateľ upozoľňuje, že stavebný úrad zamietol námietky iných účastníkov konania,
hoci neobsahuje informáciu o tzv. zjednocujúcom stanovisku podl'a $ 140b ods. 5 stavebného zźlkona.

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

okĺesný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán
v celom rozsahu preskumal odvolaniami napadnuté rozhodnutie spolu s predloženým spisovým
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materiálom, ako aj postup stavebného úradu, ktorý pred chtĺdza| vydaniu napadnutého rozhodnutia'
Porovnal výrokovú časť, odôvodnenie, aj poučenie napadnutého rozhodnutia ' 

s príslušn;ými
hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní
astavebným zákonom ajeho vykonávacími vyhláškami adospel kzźlveru, že stavebný úrad obce
Miloslavov vtomto konaní, ktoré pľedchädzalo vydaniu napadnutého rozhodnutia áepo.tupouul
v rozpore so zákonom v miere, pre ktoru by bolo nevyhnutné napadnuté rozhodnutie zrušit"' Stavebný
úrad materiálnym spôsobom neporušil procesné práva účastníkov konanía a vo veci meritórne
rozhodol. Tunajší odvolací orgán akcepĘúc relevantnú námietku účastníka konania (ktorá bola
dôvodom pľe zmenu ľozhodnutia) nezaznamenal dostatok dôvodov na to, aby napadnuté ňzhodnutie
ostalo bez pokusu o jeho zmenu zrušené _ čo by bolo nepochybne u r.o"poi. s irincípmi správneho
konania. Pri ľozhodovaní odvolací orgán musel vychäd,ziť z ústálenej správnej'pru*ô, poĺľa kiorej
zmena rozhodnutia, pokial' je možná, mávżdy prednosť pred zrušenĺm io"lroanutiá a vrátením veci na
nové prejednanie a rozhodnutie a teda, aby odvola ci orginrozhodol v merite jemu pľedloženej veci.

Ku skutkovým a pľávnym okolnostiam danej veci a ľeagujrĺc na námĺetky odvolatel'a
v odvolaní Okľesný úľad Bratislava, odboľ výstavby a bytovej fioĺitiľy ako pľíslutný odvolací
oľgán uvá'dza a konštatuje nasledovné:

-Zpredloženého spisového materiálu !Y'P!ĺva, že navrhovateľ, Západoslovenská distribuěná,
a.s., Culenova 6, 8|4 47 Bratislava, lČo : 36361518, zastúpená spolo'čnosťou RTP 01 s.r.o., so
sídlom Záborského 42,831 03 Bratislava, ĺco: ąl 590742 1na zäklade plnomocenstva zo dňa
14.09.2016), podal dňa l5'08.2016 na príslušný stavebný úrad obec Miloslavov, návrh na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,IBV Alžbetin Dvoľ II, Miloslavov," v ľozsahu 

"t*ěbri,"hobjehov : So 04 - W prekladka, W prípojka; So 05 - Demontaž W; So 06 - NN kabloý rozvod, na
pozemkoch registra ,,C|' p.č. 185/1 (pozemok podľa registra ,,E" parc'č. |063123, 1Oíŕ,ĺŻ4),185/l5,
l85l94, 185/114, l85l225, 1851226, I85l227, l85l2g8,397 (pozemok podľa registra,,É:.fur".č.
1063 l29), k'ú. Miloslavov.

Dňom podania návľhu bolo začaté územné konanie' K návľhu bola predložená dokumentácia
spracovaná oprávnenou osobou a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi.

obec Miloslavov listom č)' 2333l2o16^(K zo dňa 26.10.2016 oznámila účastníkom konania
verejnou vyhláškou v zmysle ust. $ 36 ods. 4 stavebného zákona a dotknutým orgánom (ednotlivo)
začatie územného konania v danej veci a zźroveň upustila od miestneńo zisibvania a ústneho
pojednávania, pričom stanovila lehotu 7 pracovných dní od doručenia na vyjadrenie.

Dňa 05. |0.2016 bol obci Miloslavov doručený list č. ou-sc-oszp-zoleĺo1344o-012-Bu zo
dňa 29.09.2Đ|6' ktoým okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, 'úsek
posudzovania vplyvov na ŻP oznamuje, že bolo zač,até správne konanie uo .1o.ii posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostľedie'

Dřn 17.02 2!.17-_bo!o okľesným úĺadom Senec, odbor starostlivosti oživotné prostredie,
vydané rozhodnutie č. OU-SC-OSZP-2017/000735-Gu (20161013440), ktoým okresný ĺůa , odbor
starostlivosi o żP, ako pľíslušný správny orgán, rozhôdol, že navrhovaná činnosť ,,IBV Alžbetin
Dvor II" sa nebude posudzovat'. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.O3,2017 .

Listom zo dňa |0.04'20117 stavebný rirad obce Miloslavov áoo"na-oual zač,atie konania
v danej veci novému účastníkovi územného konania _ Združeniu domových samospráv, ktoľého
postavenie ako účastníka_ konania vyplynulo zo zisťovacieho konania o posudzovunł upiyuou nu
životné prostredie ($ 3a ods. l stavebného zákona).

Na základe žiadosti stavebného úradu obce Miloslavov zo dňa O4.O5.2017 ($ 140c ods. 2
stavebného zákona), okresný úľad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, iydal zźĺväzné
stanovisko č. oU-SC-osZP-20t7l007979-O02-gu zo dňa 11.O5.2Ol7, vktorom kônštatuje, źe
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predložený návrh je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov,
s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami'

Na zäk|ade predložených podkladov a vykonaného územného konania, vydala obec
Miloslavov dňa23,O5.2017 odvolaním napadnuté územné ľozhodnutie ł. sÚ-zrr3lz}|6-20t 7/KK'

Proti uvedenému rozhodnutiu podal odvolanie Marcel Slávik, Zdruźenie đomových
samospráv, Námestie sNP 13, Bratislava.

Stavebný úrad podľa ust. $ 56 správneho poriadku upovedomil ostatných účastníkov konania
opodanom odvolaní aurčil lehotu na vyjadrenie. Kpodaným odvolaniam sa vyjadril na-vrhovateľ
listami zo dňa 29 .06 .2017 , l'9 .07 ,20L7 , 20.07 .2017 .

Podľa ustanovenia $ 140 stavebného zätkona sa na konania podl'a stavebného zákoną vzťahujú
všeobecné predpisy o spravnom konaní, t. j. spľavny poriadok, ak nie je ýslovne ustanovené inak.

Podľa ustanovenia $ 3 ods. I, 2 sprźĺvneho poriadku, spravne organy postupujú v konąní v
súIade so zakonmi a inými pľavnymi predpismi. Sú povinné chranit'zaujmy Štatu a spoločnosti, prava
a záujmy fuzicbých osôb a pravnicĘch osôb a dôsledne vyžadovat' plnenie ich povinností. Spravne
orgány su povinné postupovat' v konaní v uzkej sučinnosti s účastníhni konania, zučastnenými
osobami a inými osobami, horých sa konanie tyka, a dať im vždy príIežitost', aby mohli svoje prava a
zgujmy účinne obhajovat', najmci sa vyjadrit' k podkladu rozhodnutia, a uplatnit' svoje navrhy.
Učastníkom konania, zúčastneným osobam a iným osobám, horých sa konanie ýka, musia spravne
orgány poslcytovat'pomoc a poučenia, aby pre neznalosť pravnych predpisov neutľpeli v konąní ujmu.

Podľa ustanovenia $ 3 ods. 4, 5 správneho poriadlłl, spľavne organy su povinné svedomite ą
zodpovedne sa zaoberat'každou vecou, ktoráje predmetom konania, vybavit'ju včąs a bez zbytočných
priet|ahov a použiť najvhodnejšie prostriedlcy, horé vedú k spravnemu vybaveniu veci. Ak to povaha
veci pripúšt'a, ma sa spravny organ vždy poktisit' o jej zmierne vybavenie Spravne organ:ł dbajú na to.

Rozhodnutie spravnych organov musí vychádzat' zo spollahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány
dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikąli
neodivodnené rozdie ly.

Podľa ustanovenia $ 32 ods. 1, 2 správneho poriadku, spravny organ je povinný zistit'pľesne a
úplne skutočný stąv veci a za ým učelom si obstarąt'potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je
viazaný len navrhmi účastníkov konąnia. Podkladom pre rozhodnutie su najmci podania, navrhy a
vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlasenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo
známe spravnemu organu z jeho úradnej činnosti. Rozsąh a spôsob zist'ovania podkladov pre
rozhodnutie určuje spľávny organ'

Podl'a ustanovenia $ 46 spľávneho poriadku, rozhodnutie musí byt' v sulade so zókonmi ą
ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydat'organ na to príslušný, musí vychádzat' zo spoľahlivého
zisteného stavu veci a musí obsahovat'predpísané náležitosti.

Podľa ustanovenia $ 35 ods. 2 stavebného zäkona kópiu žiadosti o začatie územného konania o
umiestnení stavby a územného konąnia o využití územia, hoľé sa ýka územia, vo vzt|ahu ku ktorému
sa usĺutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zist'ovącie konanie podlia osobitného predpisu, bez príloh
zveľejní stavebný úrad bezodkladne na svojej uradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak
merejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho stavebný úrąd len na úradnej tąbuli'
Zverejnenie musí stavebný úrad zabezpečit' odo dňa začatią územného konąnią o umiestnení stavby
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alebo územného konąnia o využití územia až do jeho pravoplątného ukončenia. Zverejnenie musí
obsahovat' olcrem kópie žiądosti o začatie územného konąnia o umiestnení stavby atebo územného
konania o využitĺ územia bez jej príloh aj údaje o sprístupnení pravoplatného ľozhődnutia lydaného v
zistbvacom konanĺ a zaverečného stanoviska ną webovom śĺak oľganu, ktoý ho vydczl, ak bolo
ohladom územia vydané.

Podľa ustanovenia $ 36 ods. 4 stavebného zźtkona začatie konania o umiestnení líniovej stavby
alebo v odôvodnených prípadoch aj mIąšť rozsiahlej stavby, stavby s velĘm počtom účäsmíkov
konania, ako aj územného konania o uylžití uzemią, o stavebnej uzavere , o obhrornom pasme, ak sa
ýka rozsiahleho územia, oznami stavebný urad učastníkom územného konania verejnou iyhtaškou.

Podľa ustanovenia $ 37 ods. l až 3 stavebného zákona podkladom pre lydanie územného
rozhodnutia su územné plany obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný łżemný plán obce ąlebo
zóny, podkladom na vydanie územného ľozhodnutia su 

'pro"rrorŻ 
uzemniplánovacie podklady podľa

$3 a ostatné existĘúce podklady podlla s7a; inak stavebný úrad obstaľa_v rozsahu irryhnuĺro. ,,
vydanie územného ľozhodnutia iné podklady, najmci skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo
zistené pri miestnom zist'ovaní. Stavebný úrad v územnom konaní posudi ńrnin predovšetlqlm z
hl:adiska starostlivosti o životné prostľedie a potrieb požadovaného opatľenią v území a jeho
dôsledkov; preskúma návrh a jeho sutad s podklaámi podlla odseku Ia predchiarii,i"t.i
rozhodnutiami o úz.emí, poýdi, či vyhowje všeobecým rcőhnicbým požiadavlram na vystáv,bu a
všeobecne technicĘm požiadavkam na stavby užívané osobami ' ob*rdrrrou schopnosťáu pohybu,
prípadne predpisom, horé ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienlE, podmíentły bezpečnosti
4rá1e a technicĘch ząriadení, dopľavné podmienlql, podmienĘ ochľaný príľoĘ, siarostiivosti o
kulturne pamiatlry, ochľany polhohospodarskeho pôdieho /onclu, lesného^ pôdnőho ąonau a- pod.,
pokiaľ posudenie nepatrí iným orgánom. Stavebný úrad v územnom konaií zabezfečí stanoviską
dotlłluých organov a ich vzajomný sutad a posúdi vyjadrenie učastníkov a ich nąńiettql. Stavebný
úrad nepľihliadne na námietĘ a pripomienĘ, horé su , rorpore so schvalenou územnőplanovacou
dokumentáciou.

Podľa ustanovenia $ 39 stavebného zźĺkona, v uzemnom ľozhodnutí vymedzí stavebný úľad
územie na navrhou-lný úĘl a určĺ podmienlE, ktorými sa zabezpečia zaujmy spoločnosti í území,
najmci suląd s cielmi a zámermi územného planovania, vecna a časova 

-ko|ordtnácĺa 
iednoilivychstąvieb a iných opatrení v území a pľedovšetĘm starostlivost' o životné prostridte včítane

architehoniclcych a urbanisticĘch hodnôt v území, a rozhodne o namietkach učastníkov konania.
V rozhodnutí o um.iestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad. môže vyhradiť
pľedloženie podrobnejších podkladov, pľojehovej dokumeńńcie alebo jej časti; podta nrch maze
dodatočne uľčit'dhlšie podmienlql, ktoré sa musia zahrnút,do stavebného pivolenĺa.-

Podľa ustanovenia $ 39 ods. 2 stavebného zákona Ak są územné rozhodnutie o umiestnení
stavby alebo uzemné rozhodnutie o využitĺ uzemia ýlła územia, vo vzt'ahu ku hoľéryu sa uskunčnilo
posudzovanie vplyvov alebo zist'ovacie konanie podl|a osobitného predpisu,_ musí obsąhovat,
informácie o rozhodnutí vydanom v zist'ovacom konaní a záverečnom stanbvisiu, ak boli vydané.

Podľaustanovenia $ 140a ods.l písm. a), b) stavebného zźtkona dottcnuým organompodl,a
t9hto z1kona je organ verejnej Sprcvy,- ktoý je spravnym orgánom chrániacim zaujmy uvedené v $]26 ods. ], ak konanie podlla osobitného predpisu upravujucěhojeho pôsobnosťje niiasťou konania
podlla tohto zakona, ma naň nadvcjznost', ąlebo s ním suvísí, obeő, ak it, i, stnitrynl uradom podl,a
tohto zakoną a konanie sa ýka pozemku alebo stavby na jej území, otor* stavby dialhice ąIebo
rýchlostnej cesý,
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Podľa ustanovenia $ 140c ods. 2 stavebného zákona ak ide o také vwžívanie územia, stąvbu
alebo ich zmenu, lal ktoým vydal príslušý organ podľa osobitného predpisu zaverečné stanovisko
alebo rozhodnutie vydané v zist'ovacom konanĺ podľa osobitného predpisu, stavebný ułąd zašle
príslušnému organu elektronicĘ alebo písomne navrh na ząčatie územného konania, sťavebného
konania alebo kolaudačného konania, ktoý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania
podmienok, uľčených v rozhodnutí vydanom v zist'ovacom konaní alebo v zaverečnom stanovisku,
projehovú dokumentaciu, ak je súčast'ou návrhu na začatie konania, spoločne s ozndmením o začatĺ
územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania. Písomné vyhodnotenie
pripomienok zabezpečuje ten, z podnetu hoľého sa začąIo niehoľé z konaní uvedených v prvej vete.

Podľa ustanovenia $ 140c ods. 13 stavebného zákona Územné rozhodnutie o umiestnení
stavby, územné rozhodnutie o vwžití územia, stavebné povolenie ą koląudačné rozhodnutie ýlĺajúce
sa uzemia, vo vzťahu Iu hoľému sa uskutočnilo posudzovąnie vplyvov alebo zistbvacie konanie podl|a
osobitného predpisu,
ząverečného stanoviska, ak boli vydané.

okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a býovej politiky ako príslušný odvolací orgán po
preskúmaní 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 zźlkona, jeho vykonávacími vyhláškami a príslušnými
ustanoveniami správneho poriadku, posúdil opodstatnenosť námietok účastníka konania uplatnených
v odvolaní, & Po zvźňení všetkych skutočností, ako aj na zźĺklade opodstatnených námietok účastníka
konania dospel k záveru, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie je potrebné vo vzťahu k ust. $ 59
správneho poľiadku pozmeniť tak, aby bolo v srilade s uvedenými predpismi.

Podľa ustanovenia $ 59 ods. l a 2 správneho poriadku odvolací orgán preslcúma napadnuté
rozhodnutie v celom ľozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vąAł
odstráni. Ak su pre to dôvoĘ, odvolací organ rozhodnutie zmení alebo zľuší, inak odvoląnie zamietne
a 

-rb 
zho dnu t i e p o tvr dí.

ostatné častí prvostupňového rozhodnutía boli ponechané neumenené a v platnosti.

K jednotlivým námietkam odvolateľa odvolací orgán uvtĺdza nasledovné :

Čo sa týka námietky ohľadom informácií na webovej stránke obce Miloslavov, tunajší úrad
konštatuje, Že ozntlmenie o začati konania zo dřla 26.10.2016, ktoré bolo dooznamované novému
ričastníkovi konania (odvolateľovi) listom zo dřla l0.04.2017, boli doručované v zmysle ustanovenia
$ 36 ods. 4 stavebného zákona a $ 26 správneho poriadku. Z doloźených písomností v spisovom
materiáli vyplýva, že uvedené listy boli vyvesené na úradnej tabuli obce Miloslavov, ako aj na
webovej stranke obce (oznźĺmenie o začati konania 2.||.20116, dooznámenie o zać,ati kon. 1T.04.2017,
rozhodnutie 24.05.2017). Rovnako boli doručované aj všetky ostatné písomnosti (upovedomenie
o obsahu odvolania, oznámenie zämeru v procese zisťovacieho konania a pod.) vrátane napadnutého
rozhodnutia. V tomto zmysle teda neboli porušené príslušné ustanovenia stavebného zílkona
a správneho poriadku, účastníci konania (aj verejnosť) boli informovaní zákonným spôsobom
o územnom konaní, účastníci konania mali možnosť nahliadať do spisového materiálu, podávať
námietky, pripomienky a pod. Procesné prźxa účastníkov konania teda boli zabezpečené dostatočným
spôsobom. Zo spisového materiálu a webovej stránky obce vyplýva, ž,e nebol zveľejnený návrh na
vydanie územného rozhodnutia podľa ustanovenia $ 35 ods. 2 stavebného zźtkona. Tunajší űradmäza
to, źe takéto porušenie uvedeného ustanovenia nemá vplyv na zákonnosť rozhodnutia do tej miery, Že
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by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť avrźltiť na nové konanie, nakoľko hlavným účelom
zverejňovania návľhu na vydanie územného rozhodnutia je infoľmovanosť, ktorej cieľom-je umožniť
verejnosti a účastníkom konania oboznámiť sa s návľhom, čo však bolo následnó v územriom konaní
rešpektované.

Pokiaľ ide o námietku ohľadom absencie informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom
konaní podľa zttkonać.2412006 v napadnutom rozhodnutí, tunajší űrad uvädza:

V rozhodnutí obce Miloslavov č.j. sU-233 312016-2017 KK zo dňa 23 .O5.20L7, vo výrokovej
časti na strane 6, podmienka č. 6, je uvedené : olĺresný úrad Senec - odbor SoŽP, úsek PVnŽP,
zavcizné stanovisko č' OU-SC-)SZP-20]7/007979-002-Gu zo dňa 17.05.20]7 : Navrh ną začatie
uzemného konania stavby ,,IBV Alžbetin Dvor II, Milosląvov," lokalitą RZ ]-2, objektova skladba :
So 04- W prekladlra, VN prípojka, So 05 _ Demontaž W, So 06 _ NN łaĺlovi,, ľozvod, je
z koncepčného hl|adiska v sulade so zakonom o posudzovaní vplyvov, s ľozhodnutím vydaným podľa
tohto zakona a ichpodmienkami.

Zuvedeného vyplýva, že vnapadnutom rozhodnutí je informácia otom, že stavba bola
posudzovaná podľa zźtkona o posudzovaní vplyvo, na żP, avšak, tunajší úľad konštatuje, źe takźto
informácia je nedostatočná a nespĺňa úplne požiadavku ustanovenia 5 áo ods. 2 stavebńého zátkona;
nejedná sa však o také pochybenie, ktoré by malo za následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia. Na
zttklade ułedeného, odvolací orgán pristúpil k zmene rozhodnutia v zmysle ustanovenia $ 59 ods. l, 2
správneho poľiadku a na zźlklade podkladov zo súvisiaceho spisového mateľiálu zistenú vadu odstránil
tak, źe doplnil text výrokovej časti rozhodnutia o presnejšiu a podrobnejšiu informáciu o tom, že pre
danú stavbu bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zźkona ć,. 2412006 o posuázovaní
vplyvov naŻP.

Podľa ustanovenia $ 140c ods. 2 stavebnóho zźtkona ąk ide o také využívanie územia, stavbu
alebo ich zmenu, ku Hoým vydal pľíslušný orgán podl'a osobiného predpisu zaverečné stanovisko
alebo rozhodnutie vydané v zist'ovacom konaní podľa osobitného predptsu, stavebný úľad zašIe
príslušnému oľganu elektroniclql alebo písomne návrh na ząčatie łzemného konąniá, sfuvebného
konanią alebo kolaudačného konania, hory obsahuje písomné uvhodnotenie spôsibi zaoracovania
podmienok' určených.v rozhodnutí uldanom v zist'ovącom konaní alebo v zaverečnom-stanoiisku,
projehovti dokumentaciu. ak je sučasťou navrhu na začatie konania, spoločne s oznamením o začatí
územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného konania' Písomné ,yhodrotrni,
pľipomienok zabezpečuje ten, z podnetu horého sa začalo niektoré z konąní uvedených v prvej vete'

K námietke, v ktorej odvolatel' tvrdí, že podľa ustanovenia $ 140c ods. 2 stavebněho źtkona je
potrebné overiť sulad územného rozhodnutia a projektovej dokumentácie s vydaným rozhodnutím zo
zisťovacieho konania, tunajší úrad uvádza, že zdikcie citovaného ustanovenia stavebného zákona
vyplýva, že stavebný úrad je povinný zas|ať príslušnému orgánu navrh na začatie územného konania,
ktory obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí
vydanom v zisťovacom konaní, nejedná sa teda o overovanie súladu ľozhodnutia stavebného úradu
s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní v zmysle námietky odvolateľa. Stavebný rirad podľa
ustanovenia $ l40c ods. 2 stavebného ztlkonapostupoval, p'o Vydaní rozhodnutia v zisťovacom konaní
zaslal okresnému úradu Senec, odboru ochrany íP, úsek posudzovania vplyvov na żP, všetky
zákonom predpísané náležitosti (návrh na vydanie,UR, vyhodnotenie splnenia podmienok, oznámeniL
o začati konania, dooznamovanie začatia územného konania a projektovÚl dokumentáciu) listom zo
dňa 04.05.2017. Na základe.uvedených pođkladov okresný úrad Senec, odbor ochľany ŽP, úsek
posudzovania vplyvov na ŻP vydal stanovisko' č. oU-SC-oSZP-2o17loO7g79-OO2-Gu zo dňa
17 .05,2017, v ktorom konštatuje, že predmetný návrh je z koncepčného hl'adiska v súlade so zákonom
o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami, čo je
uvedené aj v napadnutom ľozhodnutí obce Miloslavov.
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odvolateľ uvädza, že sa odvoláva aj pre'nesúlad s rozhodnutím zo zisťovacieho konania;
tunajšiemu úradu však nie je jasný dôvod takto formulovanej námietky, keďže odvolateľ neuviedol čo
konkrétneje v rozpore s rozhodnutim zo zisťovacieho konania.

Pokial' ide o námietku absencie postupu podľa ustanovenia $140b ods. 5 stavebného zźlkona,
odvolací orgán konštatuje :

Podľa ustanovenia $ 140b ods. 5 stavebného ztlkonapľ!_ľjgsprulpzppľov.dothluými oľgánmi
vyplýajúcich zo zavtizných stanovísk sa postupuje. podl'a s ]3ő. Ak namietlql učastníkov konanią
smerujú proti obsąhu závcjzného stanovislła. stavebný urad konanie preruší a vyžiada si od ďotlłlutého
orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotlłtuý organ stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada
potvrdenie alebo zmenu závtjzného stanoviska od organu, Hoý je nadriadeným oľganom ďotlłlutého
orgánu. Počas prerušenia konania neplynu lehoý na rozhodnutie veci stavebným úradom.

Citované ustanovenie stavebného zákona sa uplatňuje v prípade rozporov v zźlväzných
stanoviskách dotknutých orgánov a v prípade, že námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu
zźwdzných stanovísk. V konaní o umiestnení horeuvedenej stavby sa žiadne ľozpory vypl;ivajúce zo
zźlvázných stanovísk nevyskytli a keďže v územnom konaní neboli podané žiadne námietky
účastníkov konania, nebol dôvod pre postup podľa ustanovenia $ l40b ods. 5 stavebného zákona ani
nebolo možné vysporiadať sa s námietkami účastníkov konania (žiadne neboli podané).

odvolací orgán ztxerom opätovne konštatuje, Že v predmetnom prípade podaný návrh na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení uvedenej stavby, spolu s ďalšími podkladmi pre
rozhodnutie poskytovali stavebnému úradu podklad na posúdenie predmetu konania v intenciách
pľíslušných zákonných ustanovení, a preto stavebný úrad vo veci meľitórne rozhodol.

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

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

Poučenie

Toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nęmu odvolať
Rozhodnutie je preshimateľné sridom (podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku).

Mgr. Tomáš teička
vedúci odboru výstavby a bytovej pditiky

okľesného úradu Bratislava
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Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania :

l. Západoslovenská distribuěná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bľatislava
Ż. RTP 0l, s.r.o', Záborského 42, 831 03 Bratislava
3. Slovenský pozemkouý fond, Trenčianska 55, 821 05 Bratiplava
4. Združenie domoqých samospráv, P.o.Box 218, 850 00 Bratislava
5. Obec Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181
6. Známym a neznámym úěąstníkom konanią - právnicĘm afyzicĘm osobam, ktorýchvlastnícke ąlebo

iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov ą stavieb môžu byť
územným ľozhodnuttm priamo dotlłluté

Na vedomie :

1 obec Miloslavov, stavebný úrad, 900 42 Miloslavov l81 _ so žíadost'ou o łveľejneníe na úľadnej
tabulí

Potvľdenie dátumu vyvesenia a zvesenĺa verejnej vyhlášĘ:

Dátumvyvesenĺa: / l /c, ZłĺT Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis: obec Miloslavov
Pečiatka a podpis:Miloslavov 181

900 42 M il o s-l
ĺČo: oo 304 948 DIC:

avov
20Ż0662182
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