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OBEC MILOSLAVOV
9oo 42 Mĺloslavov 181

NłŠnčÍslo VYBAWJE
1044/2017 /)ZN'/KK INc. KovarČÍrovÁ

podl'a rozdel'ovníka

MILoSLAVOV
21.10.2017

VBC : Oznámenie o podaných odvolaniach aýzva o vyjadľenie účastníkov konania
k podaným odvolanĺam

obec Miloslavov' ako pľíslušný stavebný úľad l.stupňa pođl'a $ 117 ods.1 zákonač).5011976
Zb. otnemnom plánovaní astavebnom poľiadku vznení neskorších predpisov (stavebný zákon)' na
zźk|ade vykonaného konania, podl'a $$ 39, 39a ods.1,2 stavebného zźlkona v spojení s $ 4 vyhl. MZP
SR č.453/2000 Z.z.,lĺ:torou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného ztlkona a podl'a $ 26 ods'l
a $$ 46,47 zálkonač,.7111967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskorších predpisov (spľávny poľiadok)
vydala pod ě. sUJr044/20l7lKK dňa 14.09.2017 ľozhodnutie oumiestnení stavby: ,, Technická
infĺaštľuktúľa Miloslavov, lokalita RZ 8 - inžinieľskę siete a komunikácia" v ělenení stavby na
stavebné objekty:

SP-01 až SP_74 Stavebné parcely
sP-75 Stavebná paľcela pre detské ihľisko
So-01 Komunikácia, spevnené plochy a chodníĘ
so-01.1 Komunikácia F.Tr. C3 (vetva,,A") Mo 4,5130
So-01.2 Komunikácia F.Tr. C3 (vetva o,B") Mo 4,5/30
So-01.3 Komunikácia F'Tr. C3 (vetva,,C*) Mo 4,5130
So-0l'4 Komunikácia F.Tr. C3 (vetva,,D") Mo 6,5130
So-0l.5 Komunikácia hlavná obslužná F.Tr. C2 Mo8,0/30 (trasa 1) mimo

riešeného űzemia
So-02 Technická paľcela _ Tľafostanica
So-03 Technická parcela _ ěerpaěka kanalizźrcie
So-04 Plošná rezerya pre komunikáciu dl'a UPN-O v Yzproťlle (Mo9'5/50

F.tľ.III)
So-05 Rozvody vody s pľípojkami
so-06 Rozvod kanalizácie s prípojkami
So-07 Elektrické ľozvody
So-07.1 Prípojka,,\aNo'
SO-07.2 Elektro rozvody,,NII{*
So-07.3 PrípojĘ,,r{bitr*
so-08 Verejné osvetlenie,,"Vo"
so_09 Stojisko pľe separovaný odpad

na pozemkoch regisha,,Co'paľc. ć,.482/4,440ll,481/2 (KN,,E" parc. č,. I07IlŻ0) ,487/I (KN,'E"
paľc. ě. l07l/15),4801164,4821206, k.ú. Miloslavov, ktoľej stavebníkom je Peteľ Slivka, Bárdošova
27,83101 Bratislava.

Proti rozhodnutiu stavebného úradu obce Miloslavov podali odvolanie nasledovní úěastníci
konania:

1. Ľudomíľ Petrenka, Studená 77' 821 04 Bratislava_ podané dňa02.10.Ż017(príloha 1)'
2. Mária Petrenková, Peěnianska 21,85l 01 Bratislava - doruěené 03.|0.Ż017 (príloha2),
3. MartinPetľenka,Peěnianska21,85101 Bľatislava_doľuěenédňa04.l0.2017(príloha3)'
4' Zlzana Kopěoková,900 42 Miloslavov 233 v zast.: Helena Sabóová, Tupolevova 17, 85l 01

Bratislava - doručené 04.10'2017 (pľíloha 4),
5. Zuzana Galátová, Rovniankova 1690lŻ2, 851 02 Bratislava _ doruěené dňa 04.10.2017

(príloha 5)'



OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

6. Spoloěnosť BRONSSON s'ľ.o., Panská 9, 8ll 01 Bľatislava _ doľuěené dňa 05.10.2017
(pľíloha 6).

obec Miloslavov' ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úľad podl'a $ 117 ods.l
zźtkona č)'50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znęni neskorších predpisov
(stavebný zákon),v zmysle $ 56 zák.ě. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok)

upovedomuje všetĘch účastníkov r'izemného konania o podanom odvolaní a vyzýva ich,
aby sa k obsahu odvolania vyjadľili

v lehote do 7 dní
od doľučenia tohto oznámenia.

Podl'a $ 57 ods.l spľávneho poriadku: Spľóvny orgán, hory napadnuté rozhodnutie vydal,
môže o odvolaní sám ľozhodnúť, ak odvolaniu v plnom ľozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie neýka
iného účastníka konania ako odvolatel|a alebo ak s ým ostatní účastníci konania súhlasia.

Podl'a $ 57 ods.2 správneho poriadku: Ak neľozhodne správny orgán, ktoý napadnuté
rozhodnutie vydal, o odvolaní, predĺoží ho spolu s výsledkami doplneného konąnią a so spisovým
mąteľiálom odvolaciemu orgánu najneskôľ do 30 dní odo dňa, ked' mu odvoląnie došlo a upovedomí
o tom účąstníka konania.

! /-^'',''::1lvoĺr

ď ilan B aďa
starosta

Toto oznámenie sa vzmysle $ 26 zźkona ě.7111967 Zb. o spľávnom konaní vznení neskorších
predpisov' doruěuje zntmym a nezntlmym úěastníkom územného konania verejnou vyhláškou
avyvesí sa na úľadnej tabuli az-łerejĺi na webovom sídlę obce Miloslavov po dobu l5 dní. Posledný
deň tejto lehoĘ je dňom doľuěenia.

oznámenie bolovyvesenédňa, !- l . ( c b/ĺ

Pečiatka, podpis

oznámenie bolo zvesené dňa :

Pečiatka, podpis



OBEC MILOSLAVOV
900 42 Miloslavov 181

oznámenie sa doľučĺ :

1/ Peteľ Slivka, Báľdošova 27,831 01 Bľatislava
2lDJ engineering s.r.o., Kľajná 23,900 42 Dunajská Lužntt
3l Jana Lachová, 900 4Ż Miloslavov 115
4lDanaMalá,900 42 Miloslavov 34
5/ SlovensĘ pozemkoý fond, Búdková36,817 15 Bľatislava
6l A _ DESIGN, s.r.o. - Ing. aľch. Igor Pohanič' Habuľská 20,821 0l Bľatislava - zodp. proj.
TlObec Miloslavov, 900 42 Miloslavov 181

8l Známym aj neznámym právnicĘm aĘzickým osobám podl'a $ 34 stavebného zákona a podl'a $
26 spľávneho poriadku, kto4ých vlastnícke alebo iné pľáva k pozemkom a stavbám na nich vrátane
susediacich pozemkov a stavieb môžu byť územným rozhodnutím pľiamo dotknuté

Na vedomie:
1. Peter Slivka, Bárdošova 27,83l 01 Bratislava _ nemá účinky doručenia
2. DJ engineering s.r.o., Krajná 23,900 42 DunajskáLuźná_ nemá účinky doručenia

Pľíloha:
l/ kópie podaných odvolaní - 6x
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Petrenka Ľudomír r. Petľenka, Studená 17, Bratislava, PSč 821 04, sR

Obec Miloslavov
Miloslavov 181

900 42 Miloslavov

Miloslavov
JY 'qł

č.k sÚ-ro 44t2017 ĺKK

Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavbv zo dňa 14.9.2017

V pruom rade si dovolĘem uvĺest', že som vlastnĺkom parcĺel ć,. 4821154,482l|55,4821156,4821157'
4821166, 4821167, 482t168, 4821169, 482t170, 482t171, 482n72, 4921173, 482n74, 482t175, 492n76,
482lt77, 482ll78' 4821179, 4821196 a 4821197 zapísaných v katastri nehnutel'ností. Tieto paľcely
priamo susedila so záujmovým űzemím, ktoré je predmetom rozhodnutia, voči ktorému smeruje
moje odvolanie.

Dňa 18.9.2017 bolo vyvesené formou verejnej vyhlášĘ rozhodnutie zo dňa 14.9.20t7 o umiestnení stavby
,,Technická infraštruktura Miloslavov, lokalita RZ8 _ inžinierske siete a komunikacia.

Toto rozhodnutie je nezákonné, pretoŽe došlo k porušeniu mojich procesných práv účasüríka konania
a k pľocesnému pochybeniu uradu pri vyhodnotení námietok, ktoré som už raz k uvedenému rozhodnutiu
podal.

Toto ľozhodnutie je nezákonné, pľetože stavebný urad upustil od miestneho zisťovanią ktoré je dôleŽité,
pretože je tu zásadný rozpor ohľadne umiestnenia cesty Cl cez lokďitu RZ8.

Ja som účastrríkom' nakol'ko v zrnysle $34 ods. 2 stavebného konania som osobou, ktoĘ vlasürícke alebo
iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám wátane bytov môŽu bý'
ľozhođnutím priamo dotknuté. V zrľrysle zĺĺkonnej definície stačí potenciálne dotknutie práv.

Stavebný urad hrubo porušil i $36 ods. 1 stavebného zźkotla vzrrrysle ktorého,,Stavebný úrađ oznámi
začatie územného konania đotknutým orgĺĺnom a všeĘým zruámym účastníkom a nariadi ústne
pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním" a to jednak Ęm, že:

- ma ignoroval ako účastníka konania a
_ nenaľiadil ústne pojednávanie spojené s miesÍlym zisťovaním.

Spoločnosť REALITY MILOSLAVOV, s.r.o. sa v našom mene ako vlastníkov parcielobrátila na obec so
žiadosťou o vydanie rizęmnému rozhođnutia ě.k 918l20l7tR.a a toto bolo zamietnuté stavebn;im liradom,
ktoý konštatoval, že zálmet je v rozpoľe s územným plánom obce Miloslavov. Medzi tým však prišlo
k dohode medzi vlastníkom paĺcely 48214 a obcou Miloslavov a časť parcely bola účelovo odělenená
a pľedaná obci zajeđno etľo.



Napriek tomu som i naďalej v zrrrysle $ 34 ods. 2 stavebného zákonu účastníkom konania Na tuto
skutočnosť som stavebný urad v pľedstihu upozoľňoval 'nakoľko mi bolo nejmé, že v tomto konaní
prvostupňoý organ nekoná nezaujato aani nestranne, o čom sveđčí dokument, ktorým stavebný urad
Miloslavov odporučal obecnému zastupiteľstvu obce Miloslavov na zasadnutí konanom l.6.Ż017 schváliť
náwh na umiestnenie stavby, čím porušil svoje ziíkonné kompetencie' nakol'ko nekonal nestranne.

V územnom konaní ide o tak zźsadný zásah do práv nielen pozemkov na ktoých sa má stavba ręalizovať
ďe aj okoliých pozemkov. Stavebný urad je zo zźkona povinný zisťovať okľuh účastníkov konania
a zĺĺroveň nemôŽe svojvoľne doručovať veĘnou vyhlĺáškou. Veľejnou vyhlĺĺškou moŽno doručovať len
vtedy keď sú splnené zfüonné podmienky v zľrysle $ 36 ods. 4 stavebného zákona.

Všetci účastníci sú stavebnému úradu MĺIoslavov známi, aktívne sa zaujímajú o dianĺe a už vopľed
avizovali, že navrhovanou výstavbou, ktorá je nezákonná a ktoľá nerešpektuje územný plán' budú
ich parcely dotknuté' pretože obec povolĺla výstavbu v rozpore s územnou r€zelTou pre obslužnú
komunĺkáciu Cl vedúcou cezRZ$ a to práve Y neprospech mňa ako vlastníka' čím moje pnĺvo bude
nĺelenže bezprostredne dotknuté ale dôjde protizákonnému vyvlastneniu môjho pozemku, čím mi
vznĺkne pľávo domáhat'sa náhrady škody voči príslušnému orgánu.

Celý ěas wátane podaných ruámietok som poukazoval na to,že navrhované umiesfuenie stavby je v rozpoľe
s územn;im plĺĺnom obce Miloslavov, nakol'ko navrhovaná obslużrá komunikĺĺcia Cl je v rámci zélvaznej
gľafickej časti vedená v celom proÍile záujmového Í:remia. Navrhované umiestnenie stavieb, kÍoré bolo
povolené napadnut'.im rozhodnutím, je v rozpore s touto územnou rezeľvou a v budúcnosti memoŽní
vybudovanie tejto komunikácia Cl.

Vzhl'adom na vyššie uvedené žiadam, aby odvolací oľgán napadnuté rozhodnutie zrušil a wátil vec na
došetrenie s tým, že prvostupňoqý oľgĺĺn hodnovern;ým spôsobom preverí súlad zźmeruumiestnenia stavby
s exisfujúcou grďrckou časťou zźtvänlého územného planu obce Miloslavov a to použitím talcých
technickýchprostriedkov (elekEonický forĺnát dwg), ktoré jednoznaěĺe umożliaposúdiť, kde sa ĺachźtdza
,űzemná Íezęrv a pre komunikáciu C 1 .

Petrenka Ľudomír
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Petrenková Mária r. Petrenková, Pečnianska 2!, Bratislava, PsČ 851 01

Obec Miloslavov
Miloslavov l8l

904 42 Miloslavov

/ł ĺł
Miloslavov

č.k. SÚ_1M4ĺŻoI7lKK

Vec: Odvolanie voči ľozhodnutiu o umiestnení stavbv zo dňa t4.9.2017

Ako vlastníčka parciel č.48Żĺ187,48Żll89,482ĺ190,48Żll93,48Żll94,482ł199,482/200,482l20l,482l2aŻ a
482/2Ü3 zapisaných v katastri nehnuteľnostĺ, poďávam odvolanię voči rozhodnutiu o umiestnení süavby č. k. SÚ -
la44/z017lKK> pľetože moje parcely priamo susedila so áujmov.jm územím, ktoré je predmetom rozhođnutia.

Dňa 18'9.2017 bolo vvvesené formou veĘnej vyhlášky rozhodnutie zo dřln 14.9.2017 o umietnení stavby

',Technická infraštruktr"rra Miloslavov' lokalita Rz8 - inžinierske siete a komunikácia.

Rozhodnutie považujem za nęzá'.konné, pretože došlo k porušeniu mojich procesných práv účastnĺka konania.

odvolania ďôvodňuj em nasledovnými skutočnost'ami :

Ja som účastlríkom' nakol't<o v zmysle $34 ods. 2 stavębného konania nakoľko som osobou, kto'ej vlastnícke alebo
iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedn1im pozemkom a stavbám wátane b,vtov môžu byt'rozhodnutím
priamo dotknuté.

Navľhované umiestnenie stavby je v rozpoľe s Ílzemným plánom obce Miloslavov, nakol'ko navľhovaná
obslužná komunikácia C1je v ľámci záuáznej graĺickej časti vedená v celom proÍile záujmového územia.

Ja nie som povinný niesť äadnę dôkazné bremeno. Pńve naopak' správny organ je zo zákona poviĺmý si zaobstarať
všetky podklady tak' aby mohol ręlęvantne posúdit'všetky skutďnosti a vyspońadať sa s pďarr;fmi námietkami.

Tieto dôkazy úrad nijako nevyvrátil, pričom jediným dôkazom by bol relevantný zákręs uzemnej rezervY priamo do
pľojektového podkladu vyhotoveného vo formáte dwg..

Vo svetle tohto nezákonného rozhodnutia je oto viac zarážajlicejšię. že pľi tak zásadnom rozpore ohľadne
umiestnenia cęsĘv Cl stavebný úrad upustil od miestneho zisťovaĺria.

Vzhladom na vyššie uvedené äadam, aby odvolací oľgán napadnuté rozhodnutie zrušil avnĺtil vec na došętrenie
s tým, že prvostupňoý orgán hodnovern;ŕm spôsobom preverí súlad zameru umiestnenia stavby s existujúcou
grafickou častbu záviiného územného plĺĺnu obce Miloslavov a to použitím takých technických prostriedkov
(elektronický formát dwg)' ktoré jednozlačnę umožnia posúdiť' kde sa naehádzaúzemná ÍezeÍya pre komunikáciu
CI

Petrenková Máńa
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Petrenka Martin r. Petrenka, Pečnianska 21, Bratislava, PSč 851 01, sR
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Obec Miloslavov
Miloslavov 181

900 4Ż Miloslavov

Miloslavov

č.k. sÚ-l044l20t7ĺKK

Vec: odvolanie Yoči ľozhođnutiu o umiestnení stavby zo dňa I4,929l7

Ako vlastník parciel č,.482l|58,48ŻlI59,48Żl184,48Żl185 a48ŻlI98 zapísanýchv katastri nehnutel'ností, podávam
odvolanie voěi ľozhodnutiu o umiestnení stavby č. k. SÚ _ I044lŻO17lI(K, pretože moje parcely priamo susedila so
záujmovým územím' ktoré je predmetom rozhodnutia.

Dňa 18'9.Ż017 bolo vyvesené formou verejnej vyhlášky rozhodnutie zo dťla I4.9.Ż0I7 oumietnení stavby

,,Technická infľaštľuktúľa Miloslavov, lokalita RZ8 - inžinieľske siete a komunikácia'

Rozhodnutie považujem zanezákonné,pretote došlo k porušeniu mojich procesných pľáv účastníka konania.

odvolania odôvodňujem nasledovnými skutočnosťami:

Ja som účastníkom, nakol'ko v zmysle $34 ods. 2 stavebného konania nakol'lĺo som osobou, ktoľej vlastnícke alebo
iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vľátane bytov môžu bý'rozhodnutím
pľiamo dotknuté.

Navrhované urniestlrenie stavłry je v ľĺlzpure s úzeinnýrir plánĺlĺĺ obce Mĺloslavov, nakoi'ko navľbovaaá
obslužná komunĺkácia C1je v ľámci zá*áznej gľafickej časti vedená v celom pľofile záujmového územia.

Ja nie som povinný nięsť Žiadne dôkazné bremeno. Práve naopak, správny orgán je zo zźlkona povinný si zaobstarať
všetky podklady tak, aby mohol relevantne posúdiť všetky skutočnosti a vysporiadať sa s podanými námietkami.

Tieto dôkazy úrad nijako nevyvľátil, pričom jediným dôkazom by bol relevantný zákres územnej rezer:vy priamo do
projektového podkladu vyhotoveného vo formáte dwg.

Vo svetle tohto nezákonného ľozhodnutia je o to viac zarážajúcejšie. že pri tak zásadnom rozpore ohl'adne
umiestnenia cesĘv C1 stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania.

Vzhl'adom na vyššie uvedené żiađam, aby odvolací oľgán napadnuté rozhodnutie zrušil a vrátil vec na došetrenie
s tym, že prvostupňoqý orgán hodnoverným spôsobom preverí súlad zámeru umiestnenia stavby s existujúcou
grafickou ěasťou závazného územného plánu obce l\'Iiloslavov a to použitím taĘch technicĘch pľostriedkov
(elektľonický formát dwg), ktoré jednoznaěne umožnia posúdiť, kde sa nachádzatlzęmnárezerya pre komunikáciu
C1

Petrenka Martin
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Sabóová Helena, Tupolevova 17, Bratislava 85101.
Splnomocnená za :

/tlĺ
Kopčokov á Zuzana,r. Galátová, Miloslavov 233, Miloslavov, Psč 900

Obec Miloslavov
Miloslavov 181

900 4Ż Miloslavov

Miloslavov

č.k. SÚ_l044l20l7tKK

Vec:odvolanievočirozhodnutĺuoumiestnenístavbyM

V prvom rade si dovoĘem uviesť, Že som vlastníkom paľciel č,. 4821160, 482116|, 482ll9l,
482lI92, 482lI95 a 482lŻ04 zapísaných v katastri nehnuteľností. Tieto paľcely priamo susedila so

záujmovým uzemim, ktoľé je predmetom rozhodnutia, voči ktorému smeruje moje odvolanie.

Dňa I8.9.Ż0I7 boio vyvesené formou verejnej vyhiášky rozhodnutie zo đňa I4.9.20I7
o umietnení stavby ,,Technická infľaštruktúra Miloslavov, lokalita RZ8 _ inžinieľske siete a komunikácia.

Toto rozhodnutie je nezĺĺkonné, pretoŽe došlo k porušeniu mojich procesných práv účastníka konania
a k procesnému pochybeniu úradu pri vyhodnotení námietok, ktoľé som uŽ raz k uvedenému ľozhodnutiu
podal.

Toto rozhodnutie je nezákonné,pretože stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania, ktoré je dôležité,
pretože je tuzásadný rozpor ohľadne umiestnenia cesty CI cez lokalitu RZ8.

Ja som účastníkom, nakoľko v zmysle $34 ods. 2 stavebného konania nakoľko som osobou, ktorej

vlastnícke alębo iné právak pozemkom alebo stavbám' ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane

bytov môžu bý'ľozhodnutím priamo dotknuté. V zmysle zfüonnej definície stačí potenciálne dotknutie
práv.

Stavebný uľad hrubo porušil i $36 ods. 1 stavębného zákona v zmysle ktorého ,,Stavebný úľad oznámi
zač,atie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a naľiadi ústne

pojednávanie spojené spľavidla s miestným zisťovaním" a to jednak tým, že;

_ ma ignoroval ako účastníka konania a
- nenaľiadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Spoločnosť REALITY MILOSLAVOV, s.r.o. sa v našom mene ako vlastníkov parciel obľátila na obec so

žiadosťou o vydanieúzemnému rozhodnutia č.k. 9l8l20l7tRla atoto bolo zamĺetnuté stavebným

úradom, ktorý konštatoval, že zámerje v rozpore s územným plánom obce Miloslavov. Medzi tým však
prišlo k dohode medzi vlastníkom parcely 48214 a obcou Miloslavov a ěasť parcely bola ričelovo
odčlenená a predaná obci zajedno euľo.



Napľiek tomu, som i naďalej v zmysle $ 34 ods. 2 stavebného zákonu účastníkom konania. Na tuto
skutočnosť sonr stavebný úľad v predstihu upozorňoval nakoľko mi bolo zrejmé, Že v tomto konaní
prvostupňový orgán nekoná nezaujato a ani nestranne' o čom svedčí dokument, ktorym stavebný uľad
Miloslavov odporučal obecnému zastupiteľstw obce Miloslavov na zasadnutí konanom I.6.2017 schváliť
návrh na umiestnenie stavby, čím porušil svoje ztlkonné kompetencie, nakol'ko nekonal nestranne.

V územnom konaní ide o tak zásađný zásah do práv nielen pozemkov na ktoých sa má stavba realizovat'
ale aj okoliých pozemkov. Stavebný úrad je zo ztĺkona povinný zisťovať okruh účastníkov konania
azáľovęí nemôŽe svojvoľne doručovať veľejnou vyhláškou. Verejnou vyhláškou moŽno doručovať len
vtedy keď sú splnené zákoĺné podmienky v zmysle $ 36 ods. 4 stavebného zákona.

Všetcĺ účastníci stĺ stavebnému úradu Miloslavov známi, aktívne sa zaujímajú o dianie a už vopľed
avizovali, že navľhovanou výstavbou, ktorá je nezákonná a ktorá nerešpektuje územný plán, budú
ĺch parcely dotknuté, pretože obec povolila výstavbu v rozpore s územnou rezeľvou pre obslužnú
komunĺkácĺu Cl vedúcou cez R.Z8 a to pľáve v nepľospech mňa ako vlastníka, čím moje právo
bude nĺelenžebezprostľedne dotknuté ale dôjde pľotĺzákonnému vyvlastneniu môjho pozemku, čím
mĺ vznikne pľávo domáhat'sa náhrady škody voči príslušnému oľgánu.

Celý čas vrátane podaných námietok som poukazova| na to, Žę navrhované umiesbręnie stavby je
v rozpoľę s územným plánom obcę Miloslavov, nakoľko navrhovaná obsluŽná komunikácia Cl je v ľámci
záväznej grafickej časti vedená v cęlom profile záujmového územia. Navrhované umięstnęnie stavieb,
łĺcľé bolc pc'ĺclené napadnutým ľozhodnutím, ję V rozpore s touto územnou rezervou a v budúcnosti
znemožni vybudovanie tejto komunikácia Cl.
Vzhľadom na vyššie uvedené žiadam, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutię zrušil avrźúil vec na
došetrenie s tym, že prvosfupňoý orgán hodnoverným spôsobom preverí súlad zámęru umiestnenia
stavby s existujúcou graÍickou časťou ztĺväzného úzęmného plánu obce Miloslavov a to použitím talcých
technicĘch prostľiedkov (elektronický formát d*g), ktoľé jednoznačne umožnia posúdiť, kde sa
nachádza űzęmná tezęÍy a pre komunikáciu C l .
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Vec: odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stevbv zo dňa 14.9.2017

Dňa 18.9.2017 bolo v-wesené formou veĘnej vyhlašky rozhodnutie zo ĺĺřla I4.9.Ż0I7 oumietnení stavby

,,Technická infraštruktura Miloslavov, lokalita Rz8 _ inžinierske siete a komunikácia.

Rozhodnutie považujem za nezákonné, pretože došlo k porušeniu mojich procesných pnĺv účastníka konąnia.

odvolania odôvođňujem nasledovn;imi skutďnost'ami:

V prvom rade si dovolĘem uviesť, že som vlasĺríkom parciel č,. 4821186,482/188 a 48Ż/Ż05 zapísaných v katastri

nehnutel'ností. Tieto parcely pńamo susedila so záujmoqim územím, ktoré je predmetom rozhodnutia, voči
ktorému smeruje ođvolanie.

Ja som účasuríkom, nakol'ko v zmysle $34 ods. 2 stavebného konania nakoľko som osobou, ktorej vlasĺrícke alebo
iné práva k pozemkom alebo stavbárn' ako aj k susedn1ým pozemkom a stavbám vrátaľrę bytov môžu byť

rozhodnutím priamo dotknuté.

Celý čas wátane podaných námietok som poukazoval na ta, źe nawhované umiestnenie stavby je v rozpore

s územným pláĺrom obce Miloslavov, nakol'ko nawhovaná obslužná komunikácia Clje v ráĺnci zÄvłLmej grafickej

časti vedená v celom profile áujmového územia. Navrhované umiestnenie stavieb, ktoré bolo povolené

napadnulim rozhodnutíĺą je v rozpore s touto územnou rezervou a v budúcnosti znemožní vybudovanie Ęto
komunikácia Cl.

Ja nie som povinný niesť žiadne dôkazné bremeno. hve naopĄ správny orgán je zo zźkona povinný si
zaobstarať všetky podklady taĘ aby mohol relevantne posridiť všetĘ skutočnosti a vysporiadať sa s podan;imi

ruĺĺnietkami.

Verbďne konštatovania stavebného úĺadu Miloslavov v odôvodnení rozhodnutia nemajú źiadny podklad v doteraz

zistenom skutkovom stave veci aäadnym spôsobom nevyvrátili dôvodné pochybnosti' ktoré sme preukázali aj

samotn:fun zákresom územnej rezervy Cl vgeometrickom pláne, zktorého je zrejmé, źeCIje vedená vcelom
profile áujmoqim územíĺą ktoré je predmetom dotknuteho rozhođnutia.

Tieto dôkazy úrad nijako nevywátil' pńčom jediným dôkazom by bol relevanhý zákres územnej rezętvy pńamo do
projektového podkladu vyhotoveného vo fornłĺte dwg.

Vo svetle tohto nezákonného rozhođnutia je o to viac zarĺäjúcejšie. že pri tak ásadnom rozÍlore ohl'adne

umiestnenia cesty Cl stavebný úrad upustil ođ miesheho ástbvania.

Vzhladom na vyššie uvedené žiadam, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušil a wátil vec na došetrenie

s qým, že prvostupňoqý orgáĺr hodnovern;fm spôsobom preverí sulad ámeru umiesbrenia stavby s existujücou
grafickou čast'ou zźlviiného územného plánu obce Miloslavov a to použitím takých tecbnicĘch prostńedkov
(elektľonický fornrát dwg), ktoré jednozračne umožnia posúdiť, kde sa nachádza uzemnĺĺ tęzeÍ\ĺa pre komunikáciu
C1
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Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavbv zo dňa 14.9.2017

dňa 18.9.2017 bolo vyvesené formou verejnej vyhlášky rozhodnutie zo díal4.9'2017 o umietnení stavby ,,Technická
infľaštľuktúra Miloslavov, lokalita RZs - inžinierske siete a komunikácia.

Rozhodnutie povaŽujem za nezákonné, pretoŽe nemá opoľu v skutočnom stavę veci a postupom stavebného úradu
došlo k porušeniu mojich pľocesných práv účastníka konania.

Odvolania odôvodňujem nasledovnými skutočnosťami:

V prvom rade si dovol'ujem uviesť, Že som vlastníkom parciel č,' 482ll12, parc.č,.482/lI3, parc.č' 482/l14, paľc.č.
482ll|5, parc.č. 4821116, paľc.č. 482lll7' parc.č. 482ll18, parc.č. 482ll19, paľc.č. 482l|20, paľc.č. 482/l2l, parc.č.
482112Ż, paľc.č. 482/123, parc.č. 482l|Ż4, parc.č. 482ll25, parc.č. 482l126, paľc.č. 482112'7, parc.č. 482ll28, parc.č.
4821129, parc.č. 482/130, parc.č. 48Żl13l, parc.č. 482/l32, parc.č. 482lI33, parc.č. 482ll34, parc.č. 4821135, paľc.č.
482/136, parc.č. 482ll37,paľc.č. 482l|38, parc.č. 482ll39,paľc.č. 4821140,parc'č. 482l|4l, parc.č. 482ll42, parc.č.
482ll43, paľc.č. 482ll44, parc.č' 482l|45, parc.č. 482lĺ46, parc.č. 482ll47, paľc.č. 482lI48, parc.č. 4821149, paľc.č.
4821150, parc.č. 482l15l', parc.č' 482l15Ż, paľc.č' 482ll53, zapísaných v katastri nehnutel'ností. Tieto parcely pľiamo
susedila so záujmoým územím, lctoľé je predmetom rozhodnutia, voči ktorému smeľuje odvolanie.

Čast' paľcely bola účelovo odčlenená a pľedaná obci za jedno euro. Napriek tomu, som i naďalej v zmysle $ 34 ods.
2 stavebného zákonu účastníkom konania. Na túto skutočnosť som stavebný űrad v predstihu upozońoval nakol'ko
rni bolo zrejmé, žę v tomto konaní pľvostupňoý orgán nekon á nezaujato a ani nestranne, o čom svedčí dokument,
ktorým stavebný úrad Miloslavov odporúčal obecnému zastupitel'stvu obce Miloslavov na zasadnutí konanom
1.6.20I'| schváliť návrh na umiestnenie stavby, čím porušil svoje zákonné kompetencie, nakol'ko nekonal nestľanne
anavyše prejudikoval svoje vlastné ľozhodnutie ato ešte predtým' ako vo veci konal amal kdispozícii všetky
podklady, ktoľé by ho vôbec opľávňovali zaujať, čo aj len predbeŽné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby'
ktorý bol predmetom prvostupňového konania.

Ja som účastníkom, nakol'ko v zmysle $34 ods' 2 stavebného konania nakol'ko som osobou, ktorej vlastnícke alebo
iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane býov môŽu byť rozhodnutím
priamo dotknuté. V zmysle zákonnej dęfinície stačí potenciálnę dotknutie práv.

Stavebný úrad hrubo poľušil i $36 ods. l stavebného zákona v zmysle ktorého ,,Stavebný úrad oznámi začatie
územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené

spravidla s miestnym zisťovaním" a to jednak tým, Že:

- ma ignoroval ako účastníka konania a

)
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nenaľiadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Upretie práva účastníka konania a doľučovanie veľeinou vvhláškou

V územnorn konaní ide o tak zásadný zásah do pľáv nielen pozemkov na ktoľých sa má stavba realizovat' ale aj

okolitých pozemkov. Stavebný rirad je zo zákona povinný zisťovať okruh účastníkov konania azároveřl nemôŽe

svojvol'ne doľučovať veľejnou vyhlĺíškou' Verejnou vyhláškou možno doručovať len vtedy keď sú splnené zákonné
podmienky v zmysle $ 36 ods. 4 stavebného zákona'. ,,Začatie územného konąnią o umiestnení líniovej stavby alebo
v odôvodnených pľípadoch aj mlóšt'rozsiahlej stavby, stavby s velĘm počtom ťłčastníkov konąnia, ako aj územného

konanią o využití lizełnią, o stavebnej uzóvere ą o ochrannołn pásme, ak sa ýka rozsiąhleho územia, oznómi sĺavebný
úrąd tičąsmíkom územného konania verejnotł vyhláškou' Stavebný úrąd oznómi začątie územného konanią veľejnou
vyhláškou aj v prípade, že mu účąstníci konanią alebo ich pobyt nie su známi."

Veľejnou vyhláškou možno doručovať len subsidiárne, ak identita účastníka alebo ich pobyt nie je známy, čo nebol
tento pľípad. TaktieŽ sa nejedná o líniovú stavbu a ani stavbu, kde by išlo o vel'Ęý počet účastníkov. Všetci účastníci
sú stavebnému úradu Miloslavov známi, aktívne sa zaujímajú o dianie a už vopred avizovali, že navrhovanou
výstavbou' ktoráje nezákonná a ktorá nerešpektuje uzemný plán, budú ich parcely dotknuté, pretoŽe obec povolila
výstavbu vľozpoľe súzemnou ľęZervou pre obsluŽnú komunikáciu Cl vedúcou cezRZĺ ato pľáve vneprospech
mňa ako vlastníka, čím moje právo bude nielęnŽe bezprostredne dotknuté ale dôjde k de facto protizákonĺému
vyvlastneniu rnôjho pozemku, čím mi vznikne právo domáhať sa náhrady škody voči príslušnému oľgánu.

odkazujem i na ustálenújudikatúru, ktoľá pľeukazuje, že Stavębný úľad koná nezákonne:

NS SR, č'k. 3Sžo/198l20l5: ,,Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených
pľípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby' stavby s vel'kým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o

vyuŽití ilzemia, o stavebnej uzáyęre a o ochrannom pásme, ak sa dka rozsiahleho uzemia, oznźlmi stavebný úrad
účastníkom územného konania veľejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou
vyhláškou aj v prípade' že mu ričastníci konania alębo ich pobyt nie sú známi."

.,Podl'a $ l40 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vďahujú sa na konanię podl'a tohto zákona
všęobęcné predpisy o správnom konaní. Podl'a $ 26 ods. 1 správneho poriadku doľučenie verejnou vyhláškou pouŽije
správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokial'to ustanovuje osobitný
zákon. Podl'a $ 80 ods. l stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nieje stavebným
úradom pľíslušným na kolaudačné konanie a dotknuým orgánom zaćatię kolaudačného konania najmenej l0 dní
pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. Pri doručovaní veľejnou Ęvhláškou správny oľgán
pochybil. keď doľučoval známym účastníkom konania verejnou vyhláškou. namiesto doručovania osobitne každému
účastníkovi konania."

Rozpoľ s územným plánom obcę Miloslavov a absęncia ústneho pľejednania veci a mięstnej obhliadky

Celý čas vľátane podaných námietok som poukazoval na to, Že navrhované umiestnenie stavby je v rozpore
s územným plánom obce Miloslavov, nakol'ko navrhovaná obsluŽná komunikácia Cl je v rttmci záväznej grafickej
časti vędęná v celom pľoflrle záujmového územia. Navrhované umiestnenię stavieb' ktoľé bolo povolené napadnutým
ľozhodnutím' je v rozpore s touto územnou rezeľvou a v budricnosti znemoŽní vybudovanie tejto komunikácia C l .

Podotýkame, Že toto nie je kontradiktórnę konanie a ja nie som povinný nięsť Žiadne dôkazné bręmeno. Práve
naopak, spľávny orgánje zo zákonapovinný si zaobstaľať všetky podklady tak,aby mohol relevantne posúdiť všetky
skutočnosti a vysporiadať sa s podanými námietkami.
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Veľbálne konštatovania Stavebného úradu Miloslavov v odôvodnení rozhodnutia nemajú Žiaďny podklad v dotęľaz
zistenom skutkovom stave veci a žiadnym spôsobom nevyvľátili dôvodné pochybnosti, ktoľé sme preukázali aj

sanrotným zákľesom územnej ÍezeÍyy C1 v geometrickom pláne,z ktorého je zrejmé, Že Cl je vedenáv celom pľoťrle

záujmovýln úzęmím, ktoľé je predmetom dotknutého ľozhodnutia.

Tieto dôkazy úrad nijako nevyvrátil, pričom jediným dôkazom by bol relevantný zákľes územnej ręZervy priamo do
projektového podkladu vyhotoveného vo formáte dwg.

Procesné pochybenia úľadu pri vyhodnotení nálniętok.

Stavebný úrad sa v rozhodnutí obmedzil pľi vysporiadaním sa s námietkami len na všeobecné a vágne konštatácia
typu: námietka je neodôvodnená, námietka sa zamieta a pod. Pritom v samotnom rozhodnutí absentuję akákoľvek
argumęntácia. prečo by konkľétnę námietky mali byť nęodôvodnené.

Stavebný úrad sa len obmedzil na nakopírovanie stanoviska investorą ktorý zase len veľbálnym spôsobom bez
predloŽenia akéhokol'vek dôkazu spochybnil námietky. Stavebný úrad na odstránenie rozporov a pochybností
nevykonal vôbec nič, čím hrubým spôsobom porušil svoje zákonné povinnosti vyplývajúce i zo správneho poriadku
úplne zistiť skutkový stav vęci.

V tejto časti ohl'adnę námietok ako aj ohl'adne zásadnej otázky umiestnenia územnej rezefw v teréne s ohl'adom na

konkľétnu projektovú dokumentáciu, je rozhodnutie absolútne zmätočné a nepreskúmatel'né pre nedostatok dôvodov'
ktoľé mali byť údajne základom pre odmietnutie námietok alebo vyhodnotenię, Žę sú neodôvodnené. Takéto
ľozhodnutie musí byť zrušené.

Vo svet|e tohto nezákonného rozhorinlItia ie o to viac zarážaińceiśie- ž'e nti tak zásadnom rozoore ohl'adne

Vzhl'adom na vyššie uvedené žiadam, aby odvolací oľgán napadnuté ľozhodnutię zľušil a vrátil vęc na došętľenie
s tým, Že prvostupňov,ý orgán hodnoveľným spôsobom pľeverí súlad zámeru umiestnenia stavby s existujúcou
grafickou časťou záväzného územného plánu obce Miloslavov a to pouŽitím takých technických prostľiedkov
(elektronický formát dwg), ktoré jednoznačne umoŽnia posúdiť, kde sa nachádzauzęmnárezetya pľe komunikáciu
CI
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Ing. Valér an, konatel'
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