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oKRESľÝ ÚnłD BRATISLAV
odboľ výstavby a bytovej politiky

Tomášiková 46,83Ż 05 Bľatislava 3
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č. oU-BA-oVBP2-20 1 8 /o1 6639 /ZAD Bratislava, 18. 01. 2018

ROZHODNUTIE

okľesný úrad Bratislava, odboľ výstavby a bytovej politiky' ako príslušný odvolací orgán podl,a ustanovenia $ 4písm' b) ztlkona ě' 60:/2!:,? 
7.-r.-o štátnej ,p.áu" píć ĺr"^neplánovanie,"s,u'"u"/po.iadok a bývanie a o zmenea doplnení zźlkona č" 50/1976 Zb. o územnom_ plánovaní ä stavebnom poľiadku (stavebný zäkon) v zneníneskoľších pľedpisov, v znení zźlkona č,. 345/20i2 Z. z. oniektoých ofu,.*ĺu"ľ' v miestnej štátnej spľáveaozmene adoplnení niektoých zákonov azákona č,. 180/2013 ž. r. oorganizźrcii miestnej štátnej spľávya o zmene a doplnení niektoých zákonov, ako aj podl'a ustanovenia $ l 1 8 stavěbného zákonaa ustanovenia $ 58zátkona č' 71/1967 Zb' o správnom konaní (spľávny poriadok) 

"v 
znení neskoľších pľedpisov, rozhodujírcoodvolaniach úěastníkov konania : Ľubomíľ''Petľánka, bytom Studená 17, 821 04 Bratislava; MáľiaPetľenková, bytom Pęčnianska 21,85l 01 Bľatislava; Maľtín Petrenka bytom Pečnianska 2I,85l 01 Bratislava;Zuzana Kopčová, býom Miloslavov Ż33,9oo 42; Zuzana Galátová bytom, Rovniakova 1690/Ż2,851 01Bľatislava; BRoNssoN, s.ľ.o., Panská 9,8ll 01 Áľatislava proti rozhodnutiu obce Miloslavov, ako vecne amiestne príslušného stavebného úradu vzmysle $ ll7 stavebného zákona, č.'šÚ-'i;;;);ő;'?/ňž ź, dĺa14'09'2017, podľa ustanovenia $ 59 ods. 2 a]ko aj podľa ustanovení s 46 a ! łz správneho poriadku, ako ajpľíslušných ustanovení stavebného zákona

zamieta
odvolania účastníkov konania :

- Ľubomíľa Petľenku, bytom Studená 17 ,82l04 Bratislava
- Márie Petľenkovej, bytom Pečnianska Ż1,85l 01 Bľatislava
- Maľtĺna Petrenku bytom Peěnianska 21, 851 01Bratislava
- Zuzany Kopčovej, bytom Miloslavov 233
- Zuzany Galátovej bytom, Rovniakova 1690122,851 01 Bľatislava
- spoloěnosti BRoNssON, s.ľ.o., Panská 9, 81l 01 Bratislava

a odvolaniami napadnuté rozhodnutie príslušného stavebného úradu, obce Miloslavov č. sU-I044/2017/KK zodňa l4.09.2017

potvľdzuie.

odôvodnenie

obec Miloslavov, ako vecne a miestne pľíslušný stavebný úrad, napadnuým rozhodnutím, č,. sÚ-I044/2017/KKzodňa14.09.2017,podl'a$39a$39aods. 1,2stavebnéhozáionavspojenís$4vyhláškyč.
453/2000 Z.z., ktoľou sa vykonávajú niektoré usianovenia stavebného zákona a podlä ý ło u 5 41'zákona č,.
71/|967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poľiadoĹ',) vydäIa ľozhodnutie
o umiestnení stavby : ,,Technĺcká infľaštľuktúľa 

_ 
Miloslavóv, loľalita' Řz 8 - inžinieľske siete
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a komunikáciaśó, na pozemkoch registra,,C" paľc. č.,48214,440/1,481/2 (KN ,.E" paľc'č' 107|/20),481/1 (KN
,E" parc'č. 1071l15),480/t64,48Ż/206, k.ú. Miloslavov, navrhovatelbvi : Peteľ Slivka, Bárdošová Ż?,831 0l
Bľatislava.

Proti uvedenému rozhodnutiu v zákonnej lehote podali odvolania títo účastníci konania :

1. Ľubomíľ Petľenka, bytom Studená 17,821 04 Bratislava podal odvolanie doľučené na stavebný úrad dňa
02.10.Ż0l7,

Ż. Zuzana Kopčová, byom Miloslavov 233, 9o0 42 poda|a odvolanie prostredníctvom splnomocnenej
zástupkyne Heleny Sabóovej bytom Tupolevová 17,851 0l Bratislava, podané na poštovú pľepravu dňa
02.10.2017 a doručené bolo na stavebný úrad dňa 04.10.Ż017,

ktoré boli obsahovo totožné a obaja v nim v podstate uvádzajil:
Majű za to, Že rozhodnutie je nezákonn é, pretože došIo k porušeniu ich procesných práv účastníkov konania
(vlastníkov susedných nehnutelhostí), k procesnému pochybeniu úradu pri vyhodnotení námietok, ktoré už. raz
k uvedenému rozhodnutiu podali a pretože stavebný úľad upustil od miestneho zisťovania, ktoré je dôleŽité'
pľetože je tu zásadný ľozpor ohl'adne umiestnenie cesĘ C 1 cez lokalitu RZ8 ako aj z dôvodu , że hő ignoľoval
ako ličastníka konania. Informujú, že spoloěnosť REALITY MILOSLAVOV, i.r.o. .u v mene vlastníkov
parciel obľátila na obec so Žiadosťou ovydanie územného rozhodnutia č.k. 9l8l2017lŁA atoto bolo
z-amietnuté stavebným úradom, ktoĘý konštatoval, że zámer je v rozpore s územným plánom obce Miloslavov.
Casť parcely 48214 na základe dohody medzi jej vlastníkom a obcou Miloslavov bola účelovo odčlenená
apredaná obci za jedno euro. Je názoru, že vtomto konaní prvostupňový orgán nekoná nezaujato aani
nestranne. V územnom konaní ide o zásadný zásah do práv aj vlastníkov okoliĘých pozemkov, apreto nemôže
stavebný úrad svojvolhe doľučovať veĘnou vyhláškou, ale len vtedy, ked' sú splnené zĺlkonnń podmienky
vzmysle $ 36 ods.4 stavebného zákona. Všetci účastníci sú stavebnému úradu známi, aktívne sa zaujímajú
o diane a už vopred avizovali, že navrhovanou výstavbou, ktoľá je nezákonná aktorá nerešpektuje tzemÁy
plán, budú ich parcely dotknuté, pretoże obec povolila qýstavbu v rozpoľe s územnou rezeľVou pre obslužnú
komunikáciu Cl vedúcou cez RZł, ato práve V neprospech ich ako vlastníkov, čím ich právo bude nielenže
bezprostredne dotknuté, ale dôjde k protizákonnému vyvlastneniu ich pozemkov, čím im vznikne právo
domáhať sa náhľady škody voči príslušnému orgánu. Celý čas, vľátane podaných námietok poukazovali na to,
že navľhované umiestnenie stavby je v ľozpore s územným plánom obce Miloslavov, nakol'ko navrhovaná
obslužná komunikácia Cl je v rámci ztlváznej gľafickej časti vedená v celom profile záujmového űzemia.
Navrhované umiestnenie stavieb, ktoré bolo povolené napadnuqým ľozhodnutím, je v ľozpore s touto územnou
rezervou avbudúcnosti znemoŽní vybudovanie tejto komunikácie Cl. Vzhl'adom na uvedené žiada odvolací
orgán, aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vľátil vec na došetrenie s ým, Že prvostupňový správny orgán
hodnoverným spôsobom preverí súlad zámeru umiestnenia stavby s existujúcou grafickou časťou záväzného
územného plánu obce Miloslavov a to pouŽitím takých technických prostľiedkov (elektrotechnický formát
dwg), ktoré jednoznačne umožnia posildiť, kde sa nachádzauzemnáÍezervapre komunikáciu Cl.

3. Máľĺa Petľenková, bytom Peěnianska Ż1,851 0l Bratislava odvolanie podané na poštovú prepľavu dňa
0Ż.10'?.017 a doľuěené bolo na stavebný úľad dňa 03.l0.201'l 

'4. Martin Petľenka byom Pečnianska 21,851 01 Bratislava odvolanie odané na poštovú prepravu dňa
02.10.2017 a doručené bolo na stavebný úľad dňa 04.10.2017,

ktoľé boli obsahovo totožné a obaja v nim v podstate uvádzajű
Ako úěastníci konania považujú ľozhodnutie za nezákonné, pretoże došlo k porušeniu ich procesných pľáv
účastníkov konania. Tvrdia, že navrhované umiestnenie stavby je v rozpore s územným plánom obce
Miloslavov, nakol'ko navrhovaná obslužná komunikácia C1 je v rámci záväznej gľafickej ěasti vedená v celom
pľofile záujmového územia. Správny oľgán je povinný si zaobstarať všetky podklady tak, aby mohol
relevantne posúdiť všetky skutoěnosti a vysporiadať sa s podanými námietkami. Tieto dôkazy úrad nijako
nevyvľátil, pričom jediným dôkazom by bol relevantný zákľes územnej rezervy pľiamo do pľojektového
podkladu vyhotoveného vo formáte dwg. Konštatujú, že vo svetletohto nezákonného ľozhodnutia je oto viac
zarźtŹajűce, źe pri tak zásadnom rozpore ohlädne umiestnenia cesty C1 stavebný úrad upustil od miestneho
zisťovania' Rovnako ako Ľubomíľ Petľenka aj oni Žiadajú odvolací orgán, aby napadnuté rozhodnutie zrušil
a vrátil vec na došetrenie s tym, že prvostupňový správny orgán hodnoverným spôsobom preveľí súlad zámeru
umiestnenia stavby s existujúcou gľafickou časťou záv'ázného úzęmného plánu obce Miloslavov, a to použitím
takých technických prostriedkov (elektrotechnický formát dwg), ktoré jednoznačne umoŽnia posúdiť, kde sa
nachádza uzemná. rezerv a pľe komunikáciu C l .
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5' Zuzana Galátová byom, Rovniakova 1690/ŻŻ,85l 0l Bľ!:l'"_* odvolanie podané na poštovú pľepľavudňa0Ż'10'2017 a doručené bolo na stavebný úrad dňa 04.10.2017, v ktoľom u ioortur" uvádza:Rozhodnutie považuje ako účastníěka konania za nezákonné, pretože došlo k porušeniu jej procesných pľávúěastníka konania' CeIý čas vrátane podaných námietok pouŕazoval na to, že lävľhované umiestnenie stavbyje v ľozpoľe s územným plánom oucä vĺilóslavov, nakolłĹo nuu.łrouaná obslužná komunikácia Cl je v rámcizźndznej gľafickej časti vedená v celom pľofiIe záujmového ilzemia. Navľhované umiestnenie stavieb' ktoľébolo povolené napadnuým ľozhodnutím, je v ľozp'ore s touto územnou ľezeľVou a v budúcnosti znemoŽnívybudovanie Ęto komunikácie C1. Správny oľgán_je povinný si zaobstaľať všetky podklady tak, aby moholrelevantne posúdiť všetky skutočnosii a vyspo-riađď'sa s podanými námietkami. Verbálne konštatovaniestavebného úľadu Miloslavov v odôvodnení rozhodnutia n.rná Žiudny podklad v doterazzistenom skutkovomstave veci ażiadnym spôsobom nevyvľátil dôvodné pochybnosti, kto;é sme preukázali aj samotným zákresomúzemnej rezervy Cl v geometrickom pláne, z ktoréht je zrejmé, že Cl je vedená v celom profile záujmovýchuzemi, ktoré je predmetom dotknutéiro rozhodnutia. Tieto dőkazy úľäd ni.;ako nwyvrátil, pričom jedinýmdôkazom by bol relevantný zákres územnej rezervy priamo do pľojektového podkladu vyhotoveného voformáte dwg' Konštatuje, že vo svetle tohtô nęzákónneno rozhoánuiia je o to 
'viac 

zarážajuce, že pri takzásadnom rozpore ohl'adne umiestnenia cesý Cl, stavebný úľad upustil od miestneho zisťovania. Záveromžiada odvolací oľgán, aby napadnuté rozhodnutie zľušil a vľátil vec na došetrenie s tym, Že prvostupňový orgánhodnoverným spôsobom preverí súlad zámeľu umiestnenia stavby s existujúcou gíafickou časťou záväznéhoúzemného plánu obce Miloslavov, a to použitím takých technických prostľiedkov (elektľotechnický formátdwg), ktoré j ednoznačne umožnia posúdif, kde sa nachádza uzemni rezerrýa pľe komunikáciu C 1 .

6' Spoločnost'BRoNssoN, s.ľ.o.' Panská 9, 811 01 Bratislava odvolanie podané na poštovú prepravu dňa02'10'20|7 a doručené bolo na stavebný úrad dňa 05.10.2017, v ktorom uólo v podstate uvedené :Rozhodnutie považuje ako účastnĺk konania (vlastník susedných nehnutelhosti) zanezákonné, pľetože nemáoporu v skutoěnom stave veci a postupom stavebného úľadu áošlo k porušeniu jej pľocesných práv úěastníkakonania' Časť parcely bola účelovo odčlenená a pľedaná obci zajedno 
"u-.'Ńup.iek 

tomu sa i nad'alejpovažuje za úěastníka konania. Na túto skutočnosť v pľedstihu upozoľňoval stavebný úľad, nakolko jej bolozrejmé, že v tomto konaní pľvostupňoqý orgán nekó ná nezaujáto a ani nestľanne' o čo sveděí dokument,ktoým stavebný úľad odporúčal đbecnému zastupitel'sfvu na zasadnutí dňa l.6.2017 schváliť návrh naumiestnenie stavby, ěím porušil zákonné kompetencie a navyše prejudikoval svoje vlastné rozhodnutie. Jenlzor'u, Žestavebný úrad hľubo porušil ust. $ 36 ods. l staveuneľro zákonazdôvodu, Že spoloěnosť ignoroval
ako účastníka konania a nenaľiadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaníÁ. V územnom konaní ideo zásadný zásah do práv aj vlastníkov okolitych päzómkov, a preto nemôže stavebný úrad svojvolhedoručovať veľejnou vyhláškou, ale len vtedy' Řeľ śĺ splnené záŘonné podmienky v zmysle $ 36 ods. 4stavebného zákona. Všetci ťrčastníci sú stavebnému úradu znźtmi, aktívne sa zaujílnajĺ o áianeä už vopľedavizovali, že navrhovanou výstavbou, ktoľá je nezákonná aktoránerešpektuje ilzemný plán, budú ich paľcely
dotknuté, pľetože obec povolila qýstavbu V rozpore s územnou ľezeľvou pľe obslužnú komunikáciu Cl
vedúcou cez RZ9 a to práve V nepľospech jej áko vlastníka, čím jej právo bude nielenže bezprostredne
dotknuté, ale dôjde k pľotizákonnému vyvlasinóniu jej pozemku, čírrrjéj vznikne pľávo domáhať śa náhľady
škody voěi pľíslušnému orgánu. V odvolaní d'alej óalazu.je na ustálenú judikatúru, ktorá pľeuk azuje, źe
stavebný úrad koná nezákonne (NS SR č.k. 3sŽô/19slŻoi5) pri doručoväní veľejnou vyhläškou, a"pľeto
spľávny orgán pochybil, ked' doručoval známym účastníkoln konania verejnóu vyľlláškou, namiesto
doručovania osobitne každému účastníkovi konánia. Ce|ý čas vrátanę podaných námietok poukazovala
spoločnosť na to, že navľhované umiestnenie stavby je v rozpore s územnýrrr plánom obce Miloslavov,
nakol'ko navľhovaná obslužná komunikácia Cl je v rámci zźxáznej gľafickej časii vedená v celom pľofile
záujmového uzemja. Navrhované umiestnenie stavieb, ktoľé bolo póvolenď napadnuým rozhodnutłm, je
v rozpore s touto územnou rezeľvou a v budúcnosti znemožní vybudovanie tejto komunikácie C l. Podoýka, źe
toto nie je kontľadiktórne. konanie a nie je povinná niesť žiađne dôkazové 

-b..*"no. 
Práve naopak, správny

orgán je povinný si_zaobstarať všetky podklady tak, aby mohol ľelevantne posúdiť všetky skutäčnosti
a vysporiadať sa s podanými námietkami. Veľbálne konštatovanie stavebného úrađu Miloslavov v odôvodnení
ľozhodnutia nemajú żiadny podklad v doteraz zistenom skutkovom stavę veci a žiadnym spôsobom nevyvrátil
dôvodné pochybnosti,-kt9ré preukázali aj samotným zákresom územnej rezervy Cĺ vgôometľickom plán.,
z ktoľého je zrejmé, že Cl je vedená v celom profile záujmových űzěmí, ttoie ;e pľědmetom dotknutého
rozhodnutia. Tieto dôkazy úrad nijako nevyvľátil, pľičom jeáĺnym dÔkazom by bol ielévantný zákres územnej
rezęrw priamo do projektového podkladu vyhotoveného vo formáte awg. Ďále.j uvźtdza, že stavebný úľad sa
v ľozhodnutí obmedzil pri vyspoľiadaní sa s námietkami len na všeobecnš a vágňe konštatácie typu : námietka
je neodôvodnená alebo že sa zamieta a pod. Pľitom v samotnom rozhodnutí absšntuje akákolVekáľgumentácia,
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prečo by konkétne námietky mali bý' neodôvodnené. Stavebný úrad sa len obmedzil na nakopíľovanie
stanoviska investoľa a na odstránenie rozpoľov a pochybností nevykonal vôbec nič, čím hrubým spôsobom
poľušil svoje zákonné.povinnosti vyplývajúce i zo spľávneho poriaáku úplne zistiť skutkový stav vęci. V tejto
ěasti ohl'adne námietok ako aj zásadnej ottnky umieitnenia úźemnej ,"r"rry v teréne s ohl'adom na konkrétnu
projektovú dokumentáciu je ľozhodnutie absolútne zmätočné a nepreskúmatelhé pľe nedostatok dôvodov,
ktoré mali byť údajne základom pre odmietnutię námietok alebo vyhodnotenie, Že sú nęodôvodnené. Takéto
rozhodnutie musí bý' zrušęné. Konštatuje rovnako ako predch ádzajűci odvolatelia, te vo svetle tohto
nezákonného rozhodnutia je oto viac zarážajűce, že pri tak żásadnom ň"po." ohl'adne umięstnenia cesĘ Cl
stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania . Żiadaodvolací orgán, aby napadnuté ľozhodnutie zrušil a vrátil
vec na došetrenie s tym, že prvostupňový orgán hodnoveľným spôsobóm preverí súlad zámeru umiestnenia
stavby s existujúcou grafickou ěasťou záväzného územného plánu obce Miloslavov, a to pouŽitím takých
technických prostriedkov (elektľotechnický formát dwg), ktoľé jednoznaěne umožnia posúdiť, kde sa nachźtdza
i:zemnárezewa pľe komunikáciu Cl.

Stavebný úľad obce Miloslavov na základe podaných odvolaní listom ć,. l044lŻ0t7loZN.ĺI<K zo dňa
2l.10.2017 upoveđomil podt'a $ 56 spľávneho poľiadku ostatných rĺčastníkov konania o obsahu odvolania
avyzva| ich' aby sa k nemu vyjadľili v lehote do 7 dní odo dňa doľučenia tohto upovedomenia.

Kobsahu odvolaní savyjadľilnavrhovateľ Peter Slivka stanoviskom doľučeným dřnŻ3.l0.Ż017,v ktorom
v podstate uviedol :

Podľa úz,emného plánu leżi os komunikácie C1 na hranici medzi parcelami namietajúcimi a paľcelou navrhovanej
stavby' Uzemný plán sa spľacovával aschvalbval vľoku 2009, kedy bola osou kómunikácie Cl hranicamędzi
parcelami 48Ż14 a48Ż13. Vroku 2009 tieto dve parcely predstavovali celú plochu ľozvojového zámeru RZ1
a vzhl'adom na to' že tieto parcely v toho ľoku patrili dvom rozdielnym subjektom, logicty sa poloha osi
komunikácie umiestnila na hranici ýchto paľciel. Takéto situovanie komuniŕácie bolo navyše v ťažiskovej
polohe celej plochy ľozvojového zámeru RZľ avhodne nadväzovalo na obsluhu ostatných obytných plôch RZ7,
RZ9 aRZlO, cez ktoré d'alej komunikácia C1 prechádza. Počas obstarávania ÚpN bola táto poloha vopred
prerokovaná a ÚpN obce bol vtomto znení schválený dňa o7.05.Ż00g. Katastrálna mapaűzemiazroku2009,
ktoľá je podkladom pre űzenný plán zroku 2009 aje neoddelitelhou súčasťou grafickej časti ÚPN, má
v grafickej časti dobľe ěitatelhé katastľálne hranice platné v roku Ż009. Zdetailného výrezu z územného plánu
ýkajúceho saplochy ľozvojového zámeru RZ8 spolohou komunikácie C1, ktoý spracovala Ing. arch. Sopíľová
a ktoý dostala aj namietajúca strana je zrejmé, že podlä katastrálnej mapy zroŔu 2009, ktoľá je podkladom
územného plánu, je os komunikácie C1 na hľanici medziparcelami 48213 a48Żl4.
V súčasnosti je táto hranica totožná s hľanicou paľcely 48Ż/Ż06, ktoľá vynikla odčlenením z paľcely 48Ż/4 vo
vlastnícťve Petľa Slivku a hľanicami parciel 4821120-1Ż5, 48Ż145-146, 48Żl|96-205, 4821195' ktoľé vznikli
zparce|y 48213 vo vlastníctve namietajlicich aje plošnou rezervou na poloviěný pľofil komunikácie C1. Je plne
vsúlade súzemným plánom, Že plošná rezerva pre umiestnenie doplňujúceho polovičného profilu komunikácie
C1 má byť situovanánaparcelćlch namietajúcej strany (p.č;. 48Ż11Ż0-125,482145-146,48Ż1196-Ż05,48Żl195).
So zástupcami namietajúcich boli nolané dve rokovaniaaj za prítomnosti obecného úradu Miloslavov, kde boli
jasne oboznámení s tym, że každá" zo zúěastnených strán má vyčleniť profil komunikácie 6'0 m a to v súlade
s územným plánom obce Miloslavov. K uvedenému uvádza, Že namietajúca stľana bola oboznámená o danom
stave aj spracovatel'kou Ing. aľch. Sopiľovou, ktoľá potvrdzuje, Že v rámci preľokovania ÚpN obce Miloslavov
bola akceptovaná požiadavka vlastníkov nehnutelhosti aj obce, aby komunikácia bola vedená tak, że os bude
rozhraním dvoch pozemkov p.č,. 48214 a 48Ż/3 k'ú' Miloslavov. Ešte uvádza, Že obecné Zastupitel'stvo Miloslavov
uznesením č,. 59 zo zasadnutia, konaného dňa 01 .06.Ż017 schválilo Kúpnu zmluvu na kúpu pozemku p.č'
48ŻlŻ06, ktorá bla uzavretá dťla 14.06.Ż017. Zároveřl uvádza, że ako navrhovatel' predložil súhlasné stanovisko
obce Miloslavov ě. 209Ż12017 zo dňa 29'06.Ż017 k umiestneniu obslužnej komunikácie Cl na p.č,. 482lŻ06 aże
z toho vyplýva, že v čase nahliadania do spisu (dňa03.07.2017) apodania námietok dř. 06.07.Ż0l7 a l1.07.2017
bol súhlas obce Miloslavov k dispozícii v dokladovej časti spisového materiállu. Záverom konštatuje, že
projektová dokumentácia a podklady pľe územné ľozhodnutie sú plne v súlade s $ 37 stavębného ztĺkona $ 3 vyhl.
č,.453lŻ000 Z.z. anavrllovaná stavba je v súlade s platnou ÚPD obce Miloslavov.

Stavebný úľad Obce Mĺloslavov následne listom č. L044ĺ20I710DVL./KK zo dňa 16.1l.2017
doľučeným na tunajší úľad dňa 16.1l.2017 predtožil odvolaniami napadnuté ľozhodnutie spolu so
spisovým mateľiálom tunajšiemu rĺľadu na jeho pľeskúmanie a ľozhodnutie o odvolaní, nakol'ko sám
o odvolaní nerozhodol.

4



okľesný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako pľíslušný odvolací oľgán podrobne a vcelom rozsahu preskúmal odvolaním nápadnůte ľoznoanuiie staveuneľrä úľadu"spolu s pľedloženým spisovýmmateriálom' Rovnako pľeskúmal aj postup stavebného úľadu v konaní, ktoľé predôh ádzalo vydaniu napadnutéhoľozhodnutia' Porovnal výľokovú časť, odôvodnenie, aj poučenie napadnutého rozlrodnutia s príslušnýmihmotnopľávnymi a y19g.esn9nĺávnymi predpismi, preáovs"ťL1'1'so zákonom o spľávnom konaní a stavebnýmzákonom, ako aj vyhláškami Ministeľstva životnéńo prostredía Slovenskej republifuy ć. 453/z00O Z. z. ktorou savykonávajú niektoľé ustanovenia stavebného zttkona a č,. 532/2OO2 Z. z'. ktorou sä ustanovujú podľobnosti ovšeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavbyużivané osobami s obmedzenou schopnostbu pohybu a orientácie, vsetły v platnoń zneni a dospel k záveru. že

'i' 
j' dô'od ,o ,mrnu ąlebo ,ľušeni, ,rpadiutého ,orhrdrrtio. Skutkový stav bol ,o ,tru'yl*ortupňouého

spľávneho orgánu zistený dostatočne u uec bolu tuktieŽ .pŕuu* pľávne posúdená' Pľvostupňový správny orgántakisto postupoval podl'a príslušných hmotnoprávnych, pľocesnopľávnyóh ustanovení a dostatočným spôsobom
zabezpeěil procesné práva účastn íkov konan ia'

Ku skutkovým a pľávnym okolnostiam danej veci ako aj kdôvodom odvolaní, odvolací oľgán uvádza
a konštatuje nasledovné skutočnosti:

Dřn 22'03'2017 podala spoločnosť DJ engineering s.ľ.o. vzastúpení navľhovatelä Petra Slivku bytomBárdošová 27, Bratislava návrh na vydanie územného ľožhodnutia o umiestnení stavby ,,Technická infraštľuktrira
Miloslavov, lokalita RZ 8 _ inžinierske siete a komunikácia...

Stavebný úrad obce Miloslavov listom č. sÚ-1044/2017/1lKK zo dňa 28.4.2017 vyzval navľhovatel,a, aby
::.tulo*l:j |e!oj9 doľInil svoje podanie o podklady potrebné pre rozhodnutie vo veci. Súčasne rozhodnutím č'su-l044lz017lŻlKK zo.dňa 2'8.4'2017 prerušil iszemné konanió v predmetnej veci na dobu 60 dní od doručenia
výzvy' na doplnenie podania. Listom č,. 2036/2017lKK zo dř'la 2'7 .06.20l.ĺ na základe Žiadosti navľhovatel,a bola
stavebným úradom prediżená lehota na doplnenie podania đo 3 1.08.2017'

Stavebný úrad listom ě. l044lŻ017/KK zo dňa 30.06.2017 podl'a $ 36 ods. 4 stavebného zákona oznám1ljednotlivo dotknuým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou, že dňom podania návrhu na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby bolo zaěaté inemné konan]ie a sričasne v súlade s $ 36 ods. 2 stavebného zákona
upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Stavebný úľaä u tomto oznámení upozornil
účastníkov konania, dotkĺuté orgány' že si môžu námietky a pripomienky upiatniť do 7 pracovných dní bao aĺu
doručenia oznámenia, pričom na neskôr podané námietky á pľipoinienty ša neuuae prihliadať.

V ľámci konania si uplatnili námietky niektoľí účastnícikónania.
Následne obec Miloslavov, ako príslušný stavebný úrad, pristúpila dňa 14.og.ŻO17 k vydaniu odvolaniami

napadnutému ľozhodnutiu č. l044lŻO17II<K, ktoým umiestníla stavbu,,Technická infraštĺuktúra Mi1oslavov,
lokalita RZ 8 - inžinierske siete a komunikácia'l a rozhodla o námietkach účastníkov konania, čo dôkladne
odôvodnila v dôvodovej časti ľozhodnutia.

Podl'a ustanovenia $ 140 stavebného zákona, Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzt'ahujt) sa na konanie
podľa tohto zókona všeobecné predpisy o správnom konaní.

Podl'a ustanovenia $ l ods. 1 správneho poriadku, Tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom. v oblasti
verejnej sprĺźuy spróvne orgány rozhodujú o právach, próvom chľánenýcń záujmoch alebo povinnostiach
fuzicĘch osôb a próvnicĘch osôb, ak osobitný zákon neusianovuje inak.

Podl'a ustanovenia $ 3 ods' l správneho poľiadku, Správne orgány posĺt'łpujú v konaní v súlade so zákonmi a
iými próvnymi predpismi. Sti povinné chľónit' záujmy štdtu a spoloŻnosĺĺ, pľáva a zdujmy fuzicĘch osôb a
právniclcych osôb a dôsledne vyžadovat'plnenie ich povinností.

Podl'a ustanovenia $ 3 ods. 2 správneho poriadku, Správne oľgóny sú povinné postupovat'v konaní v l)zkej
súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenýłni osobami a inýnzi osobami, ktoých sá konánĺe ýka, a dať im vžiy
príležitosť, aby mohli syoje prđva a záujmy účinne obhajovat', najmcź sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a
uplatniť svoje návrhy. Učastníkom, zúčastneným osobám a iným o'rbá-, hoúCh sa końanie ýka, musia správne
orgóny poslĺytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalost'prdvnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Podlä ustanovenia $ 3 ods' 4 správneho poriadku, Sprĺźvne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa
zaobeľat' každou yeco?t, ktorá je predmetom konania, vybavit' ju včas a_bez zbytočłlých prieťahov a použit'
najvhodnejšie prostľiedlql, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripišt'a, má sa spľávny
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orgón vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgóny dbajú na to, aby konanie pľebiehalo hospodárne abez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných ősô6.

Podl'a ust' $ 3 ods. 5 spľávneho poriadku, Rozhodnutie sprdvnych orgánov musí vychódzat'zo spoľahlivo
zisteného stavu veci. Správne orgóny dbajú o to, aby, ,orhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných
pľ ípado c h nevznikal i n e o dôv odn e né rozd i e ly.

Podl'a ustanovenia_$ 32 ods. 1 spľávneho_ poriadku, Spróvny oľgón je povinný zistit'presne a úplne skutočnýstav veci a za ým účelom si obstąľať potrebné podkĺaiy pľe-rozhodńuie. Priíonl nie je viazaný len nóvrhmi
účastníkov konania.

Podl'a ustanovenia { 32 ods. 2 spľávneho poriadku, Podkladom pľe rozhodnutie sú najmtź podania, nóvrhy avyjadrenia účastníkov 
-konąnia, dôkazy, ĺestié vyhĺdsenia, ako aj skutočnosti yšeobecne známe alebo zname

spróvnemu orgánu zjeho uradnej činnosti' Rozsah a spôsob zist'ovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny
oľgán.

Podl'a ustanovenia $ 33 ods. 2 spľávneho poriadku, Správny oľgán je povinný dať účastníkovi konania
a zúčastneným osobám 

-možnosť, aby sa pred vydaním ro)hodnutta'moitĺ iiułro 
-podkladu 

i k spôsobu jeho
z is ten i a vyj adr i ť, pľ íp adn e navrhn úť j e ho dop lneni e.

Podl'a ustanovenia $ 46 správneho poriadku, Rozhodnutie musí byt' v súlade so zakonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho uydať orgán na to príslušný, musí vychádzáť zo spoľahlivo zistenéh.o stayu veci a
musí obsahovať predpísané nóležitosti.

Podlä ustanovenia $ 59 ods. l správneho poriadku, odvolací organ preskúmą napadnuté rozhodnutie v
celom rozsąhu: ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie drpt"í, prĺprdr, ,i'trré rrdwdstidnĺ.

Podlä ustanovenia $ 59 ods. 2 správneho poľiadku, Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán ľozhodnutie zmení
alebo zľuší, inak odvolanie zamietne a ľozhodnutie potvrdí.

Z dikcie citovaných ustanovení vyplýva, že preskúmanie zákonnosti prvostupňového rozhodnutia spľávneho
orgánu spočíva v posúdení toho, či pľvostupňový orgán postupoval v sulade so všetkými platnými
procesnoprávnymi ustanoveniami. Spľávne ľozhodnutie je najpođstatnejšie a konečné štádium celého
rozhodovacieho pľocesu, pľiěom vyjadruje účel a zmysel óelého správnehó konania. Rozhodnutie je zároveřl
aktom aplikácie práva,' ktoqým sa predpísaným procesným postupom autoritatívne zasahuje do právĺiej situácie
konkretnych ýzických osôb alebo právnických osôb (pľedovšetkým účastníkov konänia)'" Vzhládom na
dôležitosť každého rozhodnutia' ustanovenie $ 46 spľávneho poriadku stanovuje taxatívne vlastnosti, ktoľé každé
správne ľozhodnutie musí bez výnimky obsahovať. Jednou a azda najdôležitéjšou z ýchto vlastností je atribút
zákonnosti. Zákonnosť rozhodovania, teda postupu spľávneho orgáńu pred vydaním samotného rozhodnutia
vyplýva aj z ustanovenia $ 3 ods. 1 správneho poľiadku.

odvolací orgán je opľávnený hodnotiť kvalitu preskrimavaného rozhodnutia nielen z hl'adiska jeho
zákonnosti, a|e aj z hl'adiska jeho spľávnosti. V závislosti od v'ýsledku zistení v rámci preskúmania konkrétneho
napadnutého rozhodnutia, ľozhoduje odvolací orgán v intenciách ustanovení $ 59 ods. 2 a|ebo $ 59 ods. 3
spľávneho poriadku'

Podl'a ustanovenia $ 32 stavebného zákona, (Jmiestňovať stavby, meniť využitie územia ąchľónit'dôležité
záujmy v území možno len na zókĺade územného rozhodnutia. ktoým jB a) rozhodnutie o umiestnení stavb)ł. b)
rozhodnutie o využitĺ územią, c) rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannonl pásme, d) rozhodnutie
o stavebnej uzóvere.

Podl'a ustanovenia $ 36 ods. 1 stavebného zákona, Stavebný úrad oznámi začatie uzemného konania
dotknutvm orgónom avšetkým známym účastníkom konania anariadi ústne pojednávanie spojené smiestnym
spravidla s miestnym zist'ovąním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje nómiettry a pripomienĘ môžu uplatnit'
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že na ne neprihliadne.

Podl'a ustanovenia $ 36 ods. 2 stavebného zákona, od ústneho poiednávania môže stavebný úrad uoustit'
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na územné ľozhodnutie' Ak stavebný úrad upustí od tłstneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej ľnôžu účastníciuplatniť námietlry, a upozornĺ ich, že na neikoľšie podané ,á.iutlry neprihliadne; ĺáto lehota nesmie byt, kratšiaako 7 pracovných dní'

Podlä ustanovenia $ 36 ods. 4 stavebnéh
alebo v odôvodnených pľípadoch aj mlášť ľozs
konania o využitíúzemia, o stavebnej uzóvere

Stąvebný úľad oznáľni začatie úzenlného
LT

a)
b)
c)
d)
e)

l)
Đ
h)

Podl'a ustanovenia $ 139 ods' 3 stavebnéh o zákona, Líniovými stąvbanli sú na účely tohto zákona najmci, ?! ?, 9 
dy, p lyn ov o dy, p r o dukt ov o dy, t ep I ov o dy,

diaľnice, ces ty a-uleěln9.-komunikécŁ
stavby dráh,

vodpvodné a kanaliząčné rad}l. o"hrrn i hriű, plavebné a derivačné kandty,
ue deyia eĺektonickej komunikačnej s iete,
letiská,
pľístavy.

Podl'a ustanovenia $ 37 ods. l stavebného zákona, Podkladonl pľe v}ldanie územného rozhodnutia sú
územné pláryl obcí a zón. Ak pľe územie nebol spracovaný úzenný ptĺźn ;br, ,kb, ,óny, podkladom pre vydanie
územného ľozhodnutia sú spľacované uzemnopĺánovacie'podklaáy-podľa s 3 a ostatné existujúce podklady ! 7a;inąk stavebný úrad obstará y rozsahu neuyńnufuom ná vydanie územn-ého rozhodnutia iné podktady, najmci
skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnoľn zist'ovaní.

starostlivosti o kultúrne pamiatlĺy, ochran)l
a pod., pokiaľ posúdenie nepatľí iným orgónom.

Podl'a ustanovenia $ 37 ods. 3 stavebného zakona, Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská
dotlłluých oľgónov a ich vzójomný sútad a ppslói vyjadrenia účastníkov a ich námietlql. 

'Sĺavebný 
úrad

neprihliadne na ndmietlĺy a pripomientĺy, ktoré sú, rorpo,ie 
'o '"hrirlurou 

úurrroptoroyacot: dokumentáciou.

Podl'a ustanovenia $ 39 stavebného zákona, V územnom rozhodnutí vynleclzí stavebný úľad územie na
navrhovaný účel a určí podmienĺql, ktoými sa zabezpečia záujłny spoločnosii v tizemí, najmci st)lad s cielmi a
zóme-rmi územného pldnovania, vecná a časová kooidinócia jeanoiliv1:cn sfuvieb a iných opatrení v území a
predovšetĘm starostliuosť o životné prostredie včítane architehonicĘch a urbanistiilqłch hodnôt v tizemí a
rozhodne o nómietkach účąstníkov konania, V ľozhodnutí o umiesĺnení stavby si v odôvodnených prípadoch
stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podktadov, projektovej dokumentcp álebo iei castĺ;
podľa nich môže dodatočne určiť d'alšie podmienĺły, ktoľé sa musia zahłnút'do stavebného povolenia,

Podl'a ustanovenia 39a ods. 1 stavebného zákona, Rozhodnutím o ułniestnení stavby sa určuje stavebný
pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienlE na umiestnenie stavby, uľčujú sa pożiadarĺg, n,a
obsah pľojektovej dokumentácie a čas platnosti ľozhodnutia. (Jłniestnenie stavby 

'á 
,yrroĺí v grafickej prílohe

územného rozhodnutia.

Podl'a ustanovenia 39a ods.2 stavebného zźlkona, V podłnienkach na umiestnenie stavby sa určia
požiadavlry a) na ochranu prírody a tcrajiny a na zabezpečenie sĺarosĺlivosti o životné prostredie, b) na
zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektontciého riešenia stavby s okoĺiýłn žĺíomým pro,stľedím,
najmd na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a-od susedńých stavieb, na
výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťoů pohybu a orientĺźciě, na napojenie
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na Siete technického vybavenia, napojenie na pozem'né komunikácie, na podiel zastavanej plochy a nezastavanejplochy zo stąvebného pozemku vrátane požiadaviek na úpľavu jeho nezastavaných plôch, c) vyptývajúce zchranených častí lcrajiny alebo z ich blízkoiti, d) vyptýuajúce'Zo stanovísk dottcrtuých orgánov'

Úvodom musí odvolací oľgán zdôrazniť, že predmetným napadnuým rozhodnutím nebola umiestnená
stavba komunikácie Cl na pozemku paľc. č. 48ŻD06, ale ním boli umiestnené stavby líniových objektov
a inžinierskych sietí na pozemkoch v ňom vymedzených, potrebných pľe d'alšiu uľbanizáciu územia v súlade
s platným územným plánom obce Miloslavov na pozlmkoch vo vlastńíctve Jany Lachovej bytom Miloslavov1l5, 900 42 Miloslavov a Dany Malej bytom Miloslavov 34, g00 42 Mi|osiavov. Pľedmetným Ĺlzemným
rozhodnutím o umiestnení stavby bola iba na pozemku paľc' č. 48;2/206 vymedzenáplošná Íeze*apre plánované
vybudovanie komunikácie Cl vjej polovičnom profile, výlučne vzmysle plätneno územnóplánovacieho
dokumentu - Územného plánu obcě Ňĺiioslauov.

K odvolaniu, v ktorom a namieta voči skutočnosti, že nebolo urěené stavebným úradom ústne pojednávanie
spojené smiestnym zisťovaním odvolací oľgán konštatuje,że spoukazom na citóvané ustanovenie $ lo oar. z
stavebného zákona má stavebný űrad zo zákona moŽnosť upustii od ristneho pojednávania. V danom prípade je
pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, ňa základe ktorej móžno posúdiť návrh na izemné
rozhodnutie.

Z predlożených dokladov predloženého spisového materiálu súvisiacich s Vęcou je zrejmé, že v predmetnej
rozvojovej lokalite RZ 8 súčasne pľebiehajú dve územné konania pre dvoch odlišnýcĹ navihovatel'ov, pľičom z
kópie prvostupňového rozhodnutia č:j.: 9l8/2017lRa zo dňa 15.08.Ż017, ttorá ;e súčasťou predioženého
spisového mateľiálu, bolo predmetné územné konanie ukoněené tak, že bol návrh na vydanie územného
rozhodnutia zamietnuý z dôvodu, že v druhej časti územia RZ 8 jeho navrhovatel' nevytvoril plošnú ľezervu na
umiestnenie poloviěného profilu komunikácie C1. Na základe vlastného zistenia odvolácí orgin uvádza, te toto
ľozhodnutie bolo v odvolacom konaní okľesným liľadom Bľatislava, odborom výstavby a bytovej politiky
rozhodnutím č. OU-BA-OVBP2-2017l95852lKIZ zo dňa l2':l2.20l7 zľušené avec bóla pivostňpůovému
správnemu orgánu vrátenána nové prejednanie a ľozhodnutie'

okresný úrad Bľatislava, odbor qýstavby a býovej politiky ako odvolací orgán po preskúlmaní veci
konštatuje' že pľíslušný stavebný úrad sa v pľedmetnej vęci uvedenými zákonn1imi ústanoveniami riadil
dostatočne. Tunajší úľad záľoveň vyslovuje názor, že skutková ako aj právna ,ltuá.iu v predmetnej veci
poskytovala dostatoěný podklad na posúdenie pľedmetu konaniu v intenciách ustanovení $$ 37 oäs. l až 3,l 39 a
$ 39a stavebného zákona, ako aj v intenciách jednotliqých ustanovení vyhlášky MŽP SR č,.53ŻlŻ00 Z.z..Y tejto
súvislosti možno konštatovať, že správna úvaha prvostupňového správnóho orgánu o tom' Že predložený návľh na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby s priloženou projektovou dokumentáciou splnil
podmienky pľe vydanie meritóľneho rozhodnutia a že stavebný úrad nézistil dôvody bľániace vydaniu
požadovaného rozhodnutia, nevyboěilazmędzí a hlädísk ustanovených zákonom pľe jej poużiti" a v predmetnom
prípade bola spľávna. odvolací orgán konštatuje,że na vydanie napadnutého rozhoánutia boli zákonné dôvody
azäroveň neboli dané zákonné dôvody pre zamietnutie predloženého návrhu ($ 37 ods' 4 stavebného zákona)'

odvolací oľgán zdôľazňuje, Že meľitom územného konania o umiestnení stavby je hmotno-priestorové
umiestnenie navrhovanej stavby v űzemí a jej napojenie na technické vybavenie uzemia, a to všetko v súlade
sosobitnými predpismi tak, aby sa zabezpeěili záujmy spoloěnosti vűzemi (najmä súlad scielmi azámermi
územného plánovania a starostlivosť o životné prostľedie - $ 39 stavebného zákona) vo väzbe na právomoci
akompetencie príslušných dotknuých orgánov, ktoré tieto záujmy reprezentujú ( $ 126 ods. 1 stavebného
zźkona) aktoých stanoviská ($ 1aOa stavebného zálkona) sú podkladom pre územné ľozhodovanie oumiestnení
stavby.

Ak stavebný úrad po posúdení návrhu podl'a $ 37 ods. 1 až 3 stavebného zákonazistí,źę predložený návrh
alebo predložená dokumentácia je v súlade s podmienkami podl'a $ 37 ods. l stavebného zákona (teda
s príslušnou územnoplánovacou dokumentáciou), s pľedchádzajúcimi územnými rozlrodnutiami (ak existujú), so
všeobecnými technickými poŽiadavkami (ktoré definuje predovšetkým vyhláška MŽP SR č,. 53Żl2OOŻ Z'z.) a|ebo
s predpismi uvedenými v $ 37 ods. 2 stavebného zákona, je povinný vydať príslušné uzemné ľozhodnutie.
Uvedené posúdenie prináleží konajúcemu správnemu orgánu (stavebnému úradu) na základe pouŽitia spľávnej
úvahy.
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Podlä ustanovenia $ 140a ods.l písm. a) stavebného zákona, Dot lłl.uÚm orgánom podľa tohto zákonaje
ak konanie podľaosobitného predpisu upravuj úceho j eho pôsobnost' j e súčast ou konania podľa tohto zákona, má naň nadvcjznosť,alebo s ním súvisí.

Podl'a ustanovenia $ 140a ods. 3 stavebného zákona, ,a
podľa

že majú právo nazerať do sprsov,
s 140b, zúčastňovat' Sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke avykonóvat' s o stavebným úradom spoločné úkony podl|a tohto zákołla.

I

Podl'a ustanovenia $ 140b ods. 1 stavebného ztlkona, Zavcizné stanovisko je na úče1y konaní podľa tohtozókona stanovisko, vyjadľenie, súhlas alebo iný správny úko'n dotĺĺľlutého oľgánu, uplatňujúceho záujmy chránenéosobitnými predpismi, ktoý je ako závrjznZ inryoit't, upravený v osobitnołn' predpise. obsąh závdznéhos'tanolłiska je pre správn}l-orgán v konąní podľa tohto zákonä zavciźný a bez zosilaáenia závcizného stanoviska sinym i z óv dz ný m i s t anov i s kam i n e mô ž e r o z ho dn ú t' v o, * ĺ

Stavebný úrad v konaní skúmal podmienky umiestnenia navrhovanej stavby zo všetkých jeho zákonnýchaspektov, pľičom dospeJ k záveru, źe ýmito aspe-ktmi nie je v ľozpore. Stavebný úľad vyhodrr otil, že umiestneniepredmetnej stavby nie je v rozpore s požiadavĹami staroś-tlivosti'o životné p.oi,r.Ji", nakol'ko źiaden príslušnýdotknuĘý orgán uvedený rozpor nedekla.oual; rovnako nie je preukáźané' že napadnuým rozhodnutímumiestnená predmetná. stavba nevyhovuje všeobecným technicŘým poŽiadavŕárn na výstavbu a všeobecnýmtechnickým požiadavkám na stavby użívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a oľientácie a taktieźnebolo preukázané, że pred|ožený návľh nevyhovuje osobitným preäpisom, ktoré ustanovujú príslušnépodmienky pre umiestneĺie stavby, navyše posúdónie uáosĺny podmienôk pľe umiestnenie v pľedmetnom konanípatrilo (pľináležalo) iným orgánom - doiknuým orgánoÁ, ktoľé uplaini|i svoje pľipomienky a stanoviská
z hl'adiska nimi sledovaných záujmov, pričom obsłh ztlvazných stanovísk ýchto dotknuých oľgánov je
zapĺ ac ov aný do podm ien ok územného rozhodnutia.

V konaní o umiestnení stavby sa prioritne, na podklade stanovísk dotknuých oľgánov, najmä však na
podkladoch vypracovaných odborne spôsobilými osobami (napľ. pľojektová dokumentácia a pod.j skúma srilad
stavby s veľejnými záujmami. Verejným záujmom sa v tejio iĺui.lo'ti ľozumejú záujmy chránené osobitnými
zákonmi, všeobecne záväznýmivyhláškami, iávaznýmiěasłami technických no.ĺ"*.

Dotknuté orgány, konajúce podlä osobitných predpisov zaujali k umiestneniu pľedmetnej stavby súhlasné
stanoviská s prípadnými podmienkami pľe rea|izačný pľojekt, resp. jej realizáciu,.úču.n" svedčia o tom, že v
konaní umiestňovaná stavby nie je v ľozpore . u".ô3ný*i záujmami, ani nepľimerane neobmedzuje prt*a
ostatných účastníkov. konania, taktięź predložená projektová dokumentácĺa spĺnä podmienky uľčené ilzemn5,m
plánom, spĺňa požiadavky ýkajúce sa verejných ,äui^or, predovšetkým ochľany Životného pľostredia, ochrany
zdravia a żivota ľudí, zodpovedá všeobecným teóhnictým poŽiadävkám na výstavbu u.tunou"ným ýmtozákonom a osobitnými pľedpismi. obsah záväzného stanoviska pľe správny oľgárr v konaní podlätońto zákonaje záväzný a podmienky dotknuých orgánov, sú zahrnuté do výľoku odvólanĺ-m napadnutéńo ľozhodnutia ako
závazné podmienky a stavebník je povinný ich akceptovať poěas výstavby, pľípadne budri podl'a potľeby
zapracované do projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.
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apoučenieoodvolaní(ľozklade).odôvodnenienteiep,t,,b@,míkomkonaniavyhovuje
v plnom rozsahu.

Podl'a ustanovenia $ 47 ods. 2 správneho poľiadku, Výrok obsąhuje rozhodnutie vo veci s uvedením'
pr ĺp ra"iĘá -ir ar rt r 

" 
o p ov inn o s t i n ahr ad i ť tr ovykonania' Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladó úč^t"íkrri kororia povinnost' na plnenie, správny orgán uľčí pre ňu

Iehotu; nesmie byt'ĺrľatšia, než ustanovuje osobitný zákon.

Podl'a ustanovenia $ 47 ods. 3 spľávneho poľiadku, ľ odôvodnení rozhodnutia sprárynv oľgan uvedie.
bol

účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
a ąko sa wrovnal s návrhmi a námietkami

odvolací orgán po pľeskírmaní napadnutého ľozhodnutia v celom rozsahu konštatuje, že odvolaniami
napadnuté územné rozhodnutie, ktoým stavebný úrad umiestnil pľedmetnú stavbu nevykazuje vadu ýkajúcu saobsahujeho qýľokovej časti a odôvodnenia rozhodnutia. V odôvodnení rozhodnutia prvostupňový správny orgán
dôkladne uviedol, ktoré právne a skutkové okolnosti boli podkladom pre jeńo vydanie a dostatoěným'
zľozumitelhým spôsobom sa Vysporiadal so vznesenými námietkami úěasiníkov konania, s čím sa odvolací
orgán plne stotožňuje a qo1a1uje ho za správne. S námietkami účastníkov konania sa stavebný úrad zaobera|
dostatočne podrobne a.z hlädiska pľíslušných právnych predpisov spľávne. S tvrdením odvolaiel'a spoločnostiBRoNssoN' s.r.o.' ýkajúce sa toho, Źe sa-stave-bný úrai obmedzil pri vysporiadaní snómietkami len na
všeobecné avógne konštatácie : nómietką ie neodôvodnená alebo že saŻamńn apod.,odvolací oľgán nemôže
súhlasiť. Takéto konštatovanie bolo vo výróku ľozhodnutia v časti rozhodnutia o námietkach účastníkov konania,
avšak v odôvodnení ľozhodnutia stavebný úrad dôsledne a dôkladne odôvodnil' prečo námietkam nevyhovel.
Podl'a odvolacieho orgánu pri vyhodnotení a ľozhodnutí stavebného úradu o námietkach účastníkov konania
nedošlo k porušeniu zákona, priěom odôvodnenie napadnutého rozhodnutia je aj v tomto ohl'ade preskrimatelhé.

Úlohou správnych orgánov na úseku stavebného poriadku je posúdiť investičný zámer tak, ako bol
predložený a v prípade, že sú splnené podmienky pre vydánie meritórneho rozhodnutia, sú povinné iozhodnúť
spôsobom, ktoý pľedpokladá zákon. odvolací orgźtn uvádza, że uzemné ľozhodnutie ešte neiakladá prtlvo zaěať
stavbu realizovať, vytvára sa ním len právny predpoklad pre d'alšie konanie - stavebné konanie. Územným
rozhodnutím sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stävba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie
9tavby, uľčujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti iozhođnutia, pľi8om v pľípade, že
bolo vydané v súlade so zákonom, ním nemôŽe dôjsť k reálnemu zásaLu do pľáv a právom óhranen;7ch źáu.;1nou
úěastníkov konania. Územným ľozhodnutím sa vývára len právny predpoŕlad p.ä ďulsi. konanie - stavebné
konanie, ktoľé môŽę' ale aj nemusí by' iniciované, o čom sveděí aj časová obmedzenosť platnosti územného
ľozhodnutia vyjadrená V ustanovení $ 40 ods. l stavebného zákona.

Podl'a ustanovenia $ 8 ods.2 stavebného zákona, Územnoplánovaciu dokumentóciu tvoria .' a) koncepcia
územného romoja Slovenską, b)územný plán ľegiónu, c) územný plán obce. d) územný plán zóny'

Podl'a ustanovenia $ 12 ods. 1 stavebného zákona, Územný plón zón:ł sa spracúva pre čast' obce, ak
schvólený územný plán obce stanovuje a\ obstarať územný plón pre Ylmedzenú čast' obce' b) vymedzit'pozemok
alebo stavbu na veľejnoprospešnú stavbu.

Podl'a ustanovenia $ 16 stavebného zákona, ods' l : Územnoplónovaciu dokumentáciu obstaróvaiú orsánv
územného pldnovania
úrady.

a ods. Ż: orgánmi územného plónovania sú obce. samospravne lĺraje a krajské stavebné

Podl'a ustanovenia $ 18 ods. 4 stavebného zákona, Územnopĺdnovaciu dokumentáciu obcí a zón obstarávajú
abee.

Podlä ustanovenia $ 26 ods. 3 stavebného zźlkona, Územné ptány obcí a zón schvaĘe obec.

Podl'a ustanovenia $ 4 ods' 3 písm. j) ztkona č,' 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, obec pri výkone samosprávy najmci obstąráva a schval\ĺe úzełnnoplánovaciu dokumentáciu sídelných
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útvarov a zón, koncepciu romoja jednottiých oblastĺ života obce, obstaráva a schvaľuje pľogrąmy rozvoja
byvania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na byanie v obci.

Zékladným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni je Územný plán obce. Ten ustanovuje najmäzásady a ľegulatívy priestorového usporiadania a funkčného vyuŽívania územia 
"b;" 

;;"d"il;;ř nä okolitéűzemie; prípustné, obmedzené a zakźnané funkčné využívanie plôch. Schválený íľzemný plán poskyuje právnu
istotu, akým spôsobom sa má vyużívať územie. V danóm prípade platnou územnoplánovacou dokumentáciou, ktoráje pre predmetné územie spracovaná, je |Jzemný plan óbce Miioslavov' rok 2b09, v znení neskoľších zmien adoplnkov' Uvedené územie, v ktorom sa nachádza navrhovaná stavba, nie je riešené podrobnejším
územnoplánovacím dokumęntom na zonálnej úrovni. Y záväznej časti Územnéhó plánu ôbce Miloslavov je v bodel'12 Vymedzenie časti uze-mia, pre ktoľé je potrebné obstarať ÚľN 

'ony 
uvedené': Územný plán navrhujě preveriť

urbanisticko-architektonické riešenie podrobnejšou územno-plánovaciu dokułnentáciou na úrovni územńého plónu
zónypľenasledovnéromojovézámery; obytnéúzemie; Rz^],6,7,8, g, ]0, ]], ]2, ]3, ]6, ]8, ]9,20.Zuvedeného
vyplýva, źe pte d'alšiu urbanizáciu celého rozvojového zámeru RZ 8, ktory je toho času v nezastavanom území obce,je podl'a schválené územného plánu obce potrebné obstaľať ÚľN zóny.

Podlä ustanovenia $ 25 ods. 4 stavebnéh o zákona, o preskúmanie stiladu návrhu tizemného plánu obce
podľa $ odseku I obec požiada tcrajstry stavebný úrad'

Krajský stavebný úrad v Bratislave (toho jeho právny nástupca okľesný úľad Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky) preskúmal srilad návrhu územnéhó plánu obce Miloslavov, pričom listom č,. A/20ogl729lJl/,]l
zo dňa 30.04.2009 potvľdil súlad návľhu územného plánu obce v zmysle 5 )s oas. l stavebného zákona na
zźłklade Ži adosti obce M i l oslavov podanej dňa 2Ż.0 4.2O 09 .

Podlä ustanovenia $ 12 ods. 7 vyhl. č,. 55/20Ol Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii, Grafickó časť územného pldnu obce obsahuje hlavné výĺĺresy v mierke ] ; 10 000 alebo v mierke ]
"5000,pľípadnevmierke1:2880alebovmierke]:2000,podľapotľebydoptnenévýškopisom'Výtrresšiľšíchvzt'ahov je v mierke 1 : 50 000 alebo v mieľke ] : 25 000'

Podl'a ustanovenia $ 28 ods. 3 stavebného zákona, Schválený územný nlán obce aschválený územný plĺźn
zóny k-ulozenýv obci, na stavebnom úľade a na lcrajskom stavebnom úradě

Podlä ustanovenia $ 4 ods' 2 správneho poriadku, Všetci účąstníci majú v konaní rovnaké procesné próva
a povinnosti. Ten, komu osobitný zókon priznóva postavenie účastníka konania len na časť konaiia, máíkonaní
procesné prőva apovinnosti lenv tej časti konania, pľe ktorú má pľiznané postavenie účastníka konania.

Z podkladov, vrátane ěistopisu Územného plánu obce Miloslavov uložených na tunajšom úľade ako
právnom nástupcovi Kľajského stavebného úľadu je zrejmé z výkresu ć. 2 _ Komplexný výkľes priestorového
uspoľiadania a funkčného využitia űzemia a z výkresu ě' 3 - Návľh ľiešenia verejnéńo dopravného vybavenia, že
v rozvojovom území RZ8 je navrhovaná v ěasti Alžbetínsky chotár v m. č. Alžbetin dvor ,,Hlavná obslužná
komunikácia dopravného významu Cl - Mo g,5l5o*. Táto komunikácia je navrhnutá na hranici pôvodného
pozemku paľc. ě.48213 (neskôľ rozparcelovaný bezrezeĺvy naIlŻ pľofil tejto komunikácie) apozemku parc. č.
48214 (neskôľ ľozpaľcelovaný s rezervou na 1l2 profil tejto komunikácie, čím vznikla parc. č. 48Ż1206) tak, Že jej
os bude prechádzať hľanicou pozemkov parc. č. 48Ż1206 aparc. 48ŻllŻo-lŻ5, 4821145-146, 48zllg5-205.
V súlade s ustanovením $ 12 ods. 7 vyhl. č. 55lŻ001 Z.z. bola gľafická časť územného plánu obce, teda aj
spomínané regulaěné 1ýkľesy, vypracovaná v mierke l : 5 000. Ďalej zpodkladov vyplýva, že v procese
schvalbvania predmetného územnoplánovacieho dokumentu si dňa 2l.05.2008 uplatnili požiadavku vlastníěky
pozemku parc' ě. 48214, ato Jana Lachová bytom Miloslavov 115 a Dana Malá bytom Miloslavov 36, čo je
zadokumentované Vo ,,Vyhodnotení stanovísk a vyjadrení uplatnených pri veľejnom pľeľokovaní
územnoplánovacej dokumentácie Űzemný plán obce Miloslavov - zadanie" na stľ. 1']. Ztohto dokumentu
vyplýva, že stanovisku resp' pripomienke ýchto úěastníkov prerokovaniav znení'. ,,Knavrhovan'ej komunikócii
pre zníženie zaťąženia dopravou stredu obidvoch častí obce, žiadajú, aby komunikácia bola položená tak, aby
zaťąžila obidve priľahlé parcely rovnako, nakoľko položenie prechádza cez parceĺy v dĺzke 3B7 nl. Jedná są
o paľceĺy 482/4 a 482/4", bolo v návľhu vyhodnotenia vyhovené v znení: ,lkcepĺuje sa, os predm'etnej obsĺužnej
komunikócie bude vedená po hrane pozemkov paľc. č. 182/1 a 182/3". S poukazom na ustanovenie $ 4 ods. 2
správneho poľiadku má odvolací orgán zato, że aj v pľocese obstarávania a schval'ovania Úpo má byt zachovaná
ľovnosť pľáv všetkých dotknuých vlastníkov pozemkov a nevidí dôvodné zaťaŽiť vlastníkďov jedného pozemku
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v' celej..šírke. plánovanej. Hlavnej obslužnej komunikácie Cl, čo ani nevyplýva zplatného aschváleného
Uzemného plánu obce Miloslavov a ěoho sa domáhajú odvolatelia. V spisovoń materiáli sa nachádzamapový
podklad od Ing' arch. Sopíľovej ako spľacovatelky Úžemného plánu obcô Miloslavov, vypracovaný na podklade
kópie. z katastľálnej ľ:py, .z ktoľého je jasné a zrejmé, že navľhovaná obchvatová komunik ácia, ktorźt pretínarozvojový zámer RZ 8, bola navrhnutá 7ak, žejej os tvoľila rozhranie medzi pozemkami . pu..áln;;*i ůĺslami48214(vsúěasnostirozparcelovanána48Ż/206iiszĺ+1a48Ż13(vsúčasnostiro)parcelovanéňa 482/l2o-lg5).

V predmetnom prípade územného konania o umiestnení predmetnej stavby bol podkladom pľe vydanie
ľozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby uż uvádzaný Űzemný plán obce Miloslavov, ľok 2009, v znení
neskoľších zmien a doplnkov ( $ 37 ods. 1. stavebného zákona). Vysloviť súlad s uvedeným podkladom, ktoý jevzmysle účelu cęlého územného konania azda najdő|eŽitejším kritériom (pretoŽe deklaruje súlad scielmiazámermi územného plánovania). obec Miloslavov, je oŘrem toho' že ňá postavenie stavębného úradu
v konaniach podlä stavebného zttkona, aj orgánom 

-rizemného 
plánovania, tlda bola obstarávatelbm aj

schvalbvatelbm územnoplánovacej dokumentácié. V územnom konaní bol dostatoč ne zabezpeěený a preuk ázaný
súlad navľhovanej stavby s pľíslušnou územnoplánovacou dokumentáciou'

Pre obec Miloslavov bol obcou obstaraný a následne schválený lJzemný plán obce Miloslavov' Tento
lokálny dokument _ tnemný plán obce ustanovuje najmä zásady a.egulaiĺuy pľiestorového usporiadania
funkčného vyużívania űzemia obce v nadväznosti na okolité územie, ustanořuje pľípustné, obmedzené a zakázané
funkěné využívanie plôch'

odvolací orgán po preskúmaní spisového materiálu a odvolaní konštatuje, že pozemky' ktoré sú navrhované na
zastavanie navrhovanou stavbou sa nachádzajú v zmysle platnej územnopiánovacej dokímentácie - Územn1i pun
obce Miloslavov schválený v obecnom zastupitel'stve uznôseníń č,. Ż4l2OOg zo aĺi o'l.o5'2009, je lizemie, ktoré je
predmetom návľhu súčasťou ľozvojovej plochy RZ 8, funkěne určenej pľe funkciu : Plochy bývania s oĹ;ektami
ľodinných domov, ktorej prípustnou doplňujúcou funkciou sú aj zariadenia technicklj infraštľuktťrry. Pre
rozvojové űzemie platí záväzná ľegulácia :

Dominantné.funkčné Ylužitie: bývanie v rodinných domoch s prislúchajúcou nevyhnutn'ou vybavenost'ou (gaľáže,
drobné hospodárske obj ekty) ;
Prípustné -funkčné Ytužitie: zóklądná obchodná a obslužná vybavenost' zabezpečujúca denné potreby obyvateľov, s
možnosťou integrácie s býaním; dopravnó a technicktt infľaštruktúľa; línioiá a izolačná zeleň
Uľbanistická intervencia: nová ýstavba ľodinných domoi;
Spôsob zásĺavb}ł: izolovaná zóstavba, združená zástavba (max I5% z celkovej ýmery RZ B),.
Limity wužitia územia: majetkoprávne hľanice pozemkov; technická a áoprnrá iýaštruhúľa; chľónena
vodohospodórska oblasť (CHĺ/o) Žitný ostrov
Index zastavane.i plochy: izolovaná zástavba pri^výmere pozemku: do 800 m' - łnąx. 0,25 nad 800 m2 mąx. 0,30,.
združená zástavba pri výmeľe pozemku do 450 m2 max. 0,30,. nad 450 m2 max. 0,30
Index prírodnei plochv: izolovaná zástavba pri výmere pozemku: do 800 m2 - min. 0,ő0; nąd 800 m2 min. 0,55,'
združená zastavba pri výmeľe pozemku do 450 nŕ - min. 0,55; nad 150 m2 min' 0,50;
Podlažnost'oŁiektov.'rodinné domy 2 NP + podĺĺľovie, príp. ustupujuce podlažie
PodmienŁy d'alše-i investoľske-i príoraYv: Vypracovat' urbanistickú študiu, resp. projektovú dokumentáciu pre
územné rozhodnutie (spracovanú kompĺexne pre celú zónu alebo pre logiclry súviilaie časti tejto zóny)'

Z posúdenia uvedených regulácií funkčného vyuŽitia plôch Územného plánu obce Miloslavov jednoznaěne
vyplýva, Že navrhovaná líniová stavba nie je v ľozpore s ýmto územnoplánovacím dokumentom.

Podl'a ustanovenia $ l40a ods.4 stavebného zélkona, obec ako dotĺĺnuďl orgán uplątňuje v konaniach obsah
územnoPlánovacei dokumentácie, najmci zásad)ł a regulatíĄl závciznej časti uzemnopiiánovacej dokumentácie ą
d'alšie záujmy, ak jej to vyplýva z osobitných predpisov. ".

odvolací oľgán je vzhlädom na uvedené názoru, že pľvostupňov'ý správny orgán _ stavebný úrad obce
Miloslavov v srilade s $ 37 ods. 2 stavebného ztlkona v územnom konaní dostatočne preskúmal návrh na vydanie
územného rozhodnutia a jeho sú'lad sciel'mi aztlmermi územného plánovania, najmä zásadami a regulatívmi
záväznej časti podlä platného Územného plánu obce Miloslavov. obec Miloslavov ako obstaľávatel' tohto
územnoplánovacieho dokumentu je garantom naplnenia jeho zámeru.
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Podl'a ustanovenia $ 38 stavebného zákona, ľmožno bez súhląsu vĺasĺníką územnéľozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití úzeĺnia vydaťlen vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Podlä ustanovenía $ 58 ods. 2 stavebného zttkona,

ktoľé ho opľávňuje zľiadit' na ňompožadovanú stavbu. Toto neplatí, ak tieto skutočnostipľeukdzal v územnom konaní a po právoplatnosti územnéhorozhodnutia nedošlo k zmene.

Navrhovatel' Peter Slivka v územnom 
'konaní preukázal súhlas s navľhovanou stavbou od vlastníkovpozemkov, na ktoých majú byt'umięstnené inŽiniersŕe siete a komunikácie. Pľe účely stavebného konania budestavebník povinný podl'a $ 58 stavebného zákona preukázať, że mźl vlastnícke alebo Ím. iné pľávak pozemku/om/ navrhovanou stavbou dotknutéh olých/.

Po preskúmaní odvolanjm napadnutého rozhodnutia, ako aj postupu stavebného liradu v konaní, ktorépľedchádzalo jeho vydaniu, okresný úľad Bľatislava, odboľ výstavby a bytovej politiky dospel k ztwetu, żepredložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby po.[ytouál aoštátoeny podklad pľe konaniearozhodnutie vo veci,-prvostupňový správny orgán podmienkami_na ůmiestnenie stavby zabezpeč,ildodržanievšeobecných technických požiadaviek 
_ 

na výstařbu ä ochranu práv a právom chránených záujmov účastníkovkonania' preskúmal, ěi je dokumentácia vypľacovaná oprávnenou osobou v zmysle príslušných právnychpredpisov, zabezpeč'il procesné práva účastníkov konanĺu ä .o'l'oJoi ;;;ň;;ĺJii.ä"n. Prvostupňový spľávnyoľgán sa sústredil na posúdenie návľhu najmä z hl'adísk uvedených v ustanovení $ 37 stavebného zákonav priamej súěinnosti s dotknuými orgánmi, ktoľé chľánia v konaniaóh podl'a stavebného zákona záujmy podläos9bitných.predpisov' odvolací orgáń preskúmal podklaay výaanełro rbzhodnutia azist1|, Že predmetná stavbasplňa kritériá všeobecných požiádaviek 
-na. výstavbu, pódmienty zhl'adiska hygienického, požiarneho,bezpečnostného, dopravného a'ochľany pĺírody. Splneńe^podmienok uvedených v predmetnom rozhodnutí,uľčených ako zálväzné podmienky realiztńie stavby,'bude stavebný úľad skúmaŕ v stavebnom konaní, pľípadnev kolaudačnom konaní podl'a druhu podmienky.

okľesný úrad Bratislava, odbor qýstavby a bytovej politiĘ, po preskúmaní veci na podklade pľedloženéhospisového mateľiálu, konštatuje, Že postup stavebnéh-o úľadu obce Miloslavov v konaní, ktoré predc hádzalovydaniu odvolaním napadnuté rozhoánutiô ě. SU-I044/2017/KK zo dňa t4.0g.2017, ktoým vydal rozhodnutieo umiestnení stavby : ,,Technická ĺnfľaštľuktúľa Miloslavov, lokalita RZ 8 - inžinierske sietea komunikácia", na pozemkoch registra ,,C" parc. č.482/4' 440/l,481/2 (KN .,E, parc.č. l07|/Ż0),481/1 (KN
'E" Darc'č' l071l|5),.480/164,4821206, k.ú. Miloslavov, navrhovatel'ovi :'Peter Slivka, Bárdošová 27,831 01Bratislava, bol v súlade_ s príslušnými pľávnymi predpismi, vec bola taktieŽ správne pľávne posúdená
a dostatočným spôsobom boli zabezpečené^ procesné p'a* ĺeu.tníkov konania (vrátane odvolatelbv), a pretostavebný úrad nemal inú. možnosť len vydať predmetné meľitórne spľávne ľozhodnutie, nakolko boli pľe vydanierozhodnutia o umiestnenia pľedmetnej stavby dané zákonné dôvody, a preto ho nemožno považovať zanezákonné.

Na základe uvedených skutočností ľozhodol okresný úrad Bratislava' odbor výstavby a bytovej politiky tak,akoje uvedené vo qýľokovej ěasti tohto rozhodnutia.

Poučen ie
Toto ľozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa pľoti nemu d'alej odvolať

Rozhodnutie j e preskúmatelhé súdom.

--ź
Mgr. Tomáš Mateička

vedúci odboľu výstavby a bytovej politiky
Okresného úľadu Bľatislava
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láškou
Peter Slivka, Bárdošová 27,83 l 01 Bratislava
DJ engineering s.r.o., KĘná Ż3,900 42 Dunajská Lužnźt
Jana Lachová, 900 42 Miloslavov 1 15
Dana Malá' 900 4Ż Miloslavov 34
Slovenský pozemkový fond, Bridková36,817 15 Bľatislava
A_DESIGN s.r.o.' - Ing. arch. Igor Pohaniě, Haburská 20,8Żl0l Bratislava - projektant
obec Miloslavov, 900 4Ż Miloslavov l81
Známym aneznámym pľávnickým afyzickým osobám podl'a $ 34 stavebného zákona apodl'a $ 26
správneho poriadku, ktoých vlastnícke alebo iné pľáva k pozemkom alębo stavbám na nich vrátane
susedných pozemkov a stavieb môŽu bý'územným rozhodnutłm pľiamo dotknuté

Na vedomie:
1. DJ engineering s.r.o., Kľajná 23,9O0 42 Dunajská Lużná

v zastúpení Peteľ Slivka, Bárdošová 27,831 01 Bľatislava
2. Jana Lachová',900 42 Miloslavov 115
3. Dana Malá, 900 42 Miloslavov 34
4. Ľubomír Petrenka, Studená 17,8Ż1 04 Bratislava
5 ' Mária Petľenková, Peěnianska Żl , 851 0 1 Bratislava
6. Martin Petľenka, Pečnianska 2|,85101 Bľatislava
7. Zuzana Kopčová, Miloslavov Ż33,9O0 4Ż
8. ZuzanaGalátová, Rovniakova 1690lŻŻ,851 01 Bľatislava
9. Spoločnosť BRONSSON' s'ľ.o.' Panská 9, 811 0l Bratislava
9. obec Miloslavov' 900 4Ż Miloslavov l81

- so žiadost'ou o zveľejnenĺe a následné vľátenie tunajšiemu úľadu
10. okresný úrad Bľatislava, odbor qýstavby a bytovej politiky - tu,
- so žiađost'ou o vyvesenie na úľadnej tabuli

Co:
l l. obec Miloslavov - stavebný úrad, 900 42 Miloslavov 181

Účastníkom konania uvedeným v ľozdelbvníku sa ľozhodnutie doľučuje veľejnou vyhláškou. Za đeřl
doľučenia ľozhodnutia veľejnou vyhláškou sa považuje 15. deň vyvesenia na úľadnej iabuli okľesného
úľadu Bľatislava, odboľ výstavby a bytovej politĺky.

Potvľdenie dátumu vyvesenia a zvesenia veĘnej vyhlášky

'l?./ l!:;t'

1,

Ż.

J.
4.

5.

6.
7.

8.

Dátum v;rvesenĺa:

Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenĺa:

Pečiatka a podpis :
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