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Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka                        V Bratislave 
   - /- SU-13441/177/2019/Hr Horváthová/60101169                12.08.2019 
 (k č. SU-18915/5825/2018/Zrušenie/Ma) 
 
 
Vec 
Oznámenie – upovedomenie o proteste prokurátora proti stavebnému povoleniu č. SU-
644/15/2018/X-1/Ma zo dňa 15. januára 2018, s výzvou o vyjadrenie k obsahu protestu 
prokurátora 
 
 
 Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad“) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 7a 
písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a čl. 67 štatútu hlavného mesta 
Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, 
v nadväznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, 
obdržala dňa 10.05.2018 žiadosť Okresnej prokuratúry Bratislava IV o zapožičanie 
administratívnych spisov v súvislosti so stavbami „prípojka NN“ a „oplotenie“. Pre stavbu 
„Oplotenie pozemkov parc. č. 3609/14,15,26,27“ bolo vydané stavebné povolenie č. SU-
644/15/2018/X-1/Ma zo dňa 15. januára 2018, právoplatné 19.02.2018. 
 

Stavebný úrad listom č. SU-6510/3256/2018/Ma zo dňa 11. mája 2018 zaslal 
požadované spisové materiály na Okresnú prokuratúru Bratislava IV. 

 
Dňa 06.11.2018 bol na stavebný úrad doručený protest prokurátora spis. zn.: Pd 

29/18/1104-10, vydaný Okresnou prokuratúrou Bratislava IV dňa 31.10.2018, v ktorom 
prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava IV navrhol napadnuté rozhodnutie č. SU-
644/15/2018/X-1/Ma, v lehote do 30 dní od doručenia protestu prokurátora, zrušiť ako 
nezákonné. 
 

V prílohe listu Vám prikladáme fotokópiu protestu prokurátora a podľa § 24 ods. 4 
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o prokuratúre“), Vás vyzývame, o zaslanie Vášho vyjadrenia k obsahu protestu prokurátora 
do 5 pracovných dní, odo dňa doručenia tohto oznámenia.  
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P o u č e n i e 
 „Podľa 24 ods. 4 zákona o prokuratúre, orgán verejnej správy zašle protest 

účastníkom konania s výzvou, aby sa v určenej lehote k jeho obsahu vyjadrili, a s poučením, 
že inak sa na ich vyjadrenie nebude prihliadať.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  RNDr. Martin Zaťovič 
 starosta 
 
 
Príloha: - fotokópia protestu prokurátora spis. zn.: 29/18/1104-10 
 
 
Doručuje sa doposlanie: 

1. Marián Zajíček, Temelínska 6, 851 05 Bratislava 5 
2. Renáta Tripská, J.A. Komenského 1010/ 399 01 Milevsko 1, Česká republika 
3. Griffin, s.r.o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava 1 
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 39, 817 15 Bratislava 1 
5. Ing. Klára Stankovská Cesting-projekt, spol. s r.o., ul. Hlavná 2/A, 900 31 Stupava - 

projektant  
Doručí sa verejnou vyhláškou: 
6. tí, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom registra EKN parciel 

č. 1335 a 1467/101, k.ú. Dúbravka a môžu byť konaním priamo dotknuté – doručí sa 
verejnou vyhláškou 

 
 

Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky: 
 
Dátumu vyvesenia:      Dátum zvesenia: 
Pečiatka a podpis:      Pečiatka a podpis: 

 



OKRESNÁ PROKURATÚRA BRATISLAVA IV

Hanulova 91A, RO. BOX 16, 840 11 Bratislava 411
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Rozhodnutie mestskei časti Bratislava - Dúbravka, č, SU-64411 51201 81X-lIMa zo
dňal5.1.2018 - protest prokurátora podľa23ods.1,24ods1
zákona o prokuratúre

Proti rozhodnutiu mestskej časti Bratislava - Dúbravka s pósobnosťou
stavebného úradu (ďalej aj “stavebný úrad“), Č. SU-644/15/2018/X-i/Ma Zo dňa
15.1.2018, ktorým stavebný úrad povoiil stavbu “Oplotenie pozemkov parc. Č.
3609/14, 15, 26, 27“, stavebník spol. ICONA, s.r.o., Cintorinska 21, Bratislava (ďalej
aj “stavebník‘), na pozemkoch registra CKN parciel Č. 3609/14, 3609/15, 3609/26,
3609/27, k. ú. Dúbravka,

podávam podľa 5 23 ods. 1, 5 24 zákona č. 15312001 Z. z. o prokuratúre
v zneni neskoršich predpisov (ďalej len »zákon o prokuratúre)

protest prokurátora

a navrhujem v Iehote do 30 dni od doručenia protestu prokurátora napadnuté
rozhodnutie stavebného úradu zrušiť ako nezákonné.

Predmetným rozhodnutím bob porušené najmä ustanovenie 5 61 ods. 1, ods.
6, 5 140a ods. 2, ods. 3 zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d‘alej len ‚stavebný zákonU)
a 5 3 ods. 1, ods. 2, ods. 5, 5 24 ods. 1, 5 25 ods. 1. 5 26 ods. 1, 5 32 ods. 1, 5 46
zákona Č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršich
predpisov (ďalej len ‚správny poriadok“).

Podlá 24 ods. 5 zákona o prokuratúre, ak orgán verejnej správy z/stí, že
protest prokurátora je dóvodný, do 30 dní od jeho doručen/a rozhodnutím vyhov/e
protestu a zruší napadnuté rozhodnut/e alebo opa tren/e.

Telefón:
021208 36411

Fax:
02/6428 4217

IČO: E- mail:
166 448 podateIna.opba4genpro.aovsk

Vec

Naše čislo Vybavuje Bratislava IV
Pd 29/18/1104-10 Mgr Tomáš Mika 31.10.2018

Internet
ww.genpro.gov sk



Pod/ä 5 24 ods. 6 zákona o prokuratůre, ak orgán verejnej správy nemieni
protestu vyhov/et‘ a/ebo mu mieni vyhovieť /ba čiastočne, predloží ho do 30 dní od
jeho doručen/a spolu so spisovým materiálom a vyjadreniami účastnikov konania na
rozhodnut/e svojmu bezprostredne nadriedenému orgánu, dozerajúcemu orgánu
alebo orgánu oprávnenémLl na rozhodo‘anie o opravnom prostriedku dälej len
„nadriadený orgán‘) a o tomto postupe Llpovedomi v rovnakej leh ote prokurátora.
Nadradený orgán o proteste rozhodne do 30 dni od jeho predloženia. Ustredný
orgán štátnej správy predloží v takom pripade protest na rozhodnut/e svojmu
vedúcemu a upovedomí o tom prokurátora; vedúci ůstredného orgánu štátnej správy
rozhodne o proteste do 30 dní od predložen/a na základe návrhu ním ustanovenej
kom/s/e.

Odövodnenie

Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava IV preskúmal zákonnosť
rozhodnutia stavebného úradu mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. SU
644/15/2018/X-liMa z 15.1.2018, ktorým stavebný úrad povolil stavbu “Oplotenie
pozemkov parc.č. 3609/1 4, 15, 26, 27“, na pozemkoch parc. č. 3609/14, Č. 3609/15,
Č. 3609/26 a Č. 3609/27, k. ú. Dúbravka. pričom zistil, že uvedeným rozhodnutím
správneho orgánu bol porušený zákon.

Podra 5 61 ods. I stavebného zákona stavebný úrad oznámí začat/e
stavebného konania dotknutým orgánom všetkým známym účastníkom a nariadi
ústne pojednávanie spojené s m/estnym zisťovaním. Súčasne leh upozorn že svoje
námietky můžu uplatnit‘ najneskorš/e pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne
neprihliadne. Na pripom/enky a námietky ktoré bolí alebo mohli byť uplatnené v
územnom konaní alebo pri prerokúvani územného plánu zóny sa neprihl/ada.
Stavebný úrad oznámí začat/e stavebného konania do 7 dní odo c/fia, ked‘je žiadost‘
o stavebné povolen/e úplná.

Podía 5 61 ods. 4 stavebného zákona pri líniových stavbách abbo v
odávodnených prípadoch aj pii zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s velkým
počtom účastníkov kon an/a stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí
stavebného konan/a verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho
zisťovania, pr/padne ústneho pojedná vania, a ak se nekoná ústne pojedná van/e,
pred uplynutím lehoty určenej podía odseku 3.

Podfa 5 61 ods. 6 stavebného zákona stavebný úrad upovedomí dotknuté
orgány vždy jednotlivci T/eto orgány sú povinné oznám/ť svoje stanovisko v rovnakej
lehote, v ktorej můžu uplatnit‘ svoje nám/etky účastnící konania. Ak n/ektorý z
orgánov štátnej. spi-á vy potrebuje na r/ac/ne posúden/e d/liší čas, predíži stavebný
úrad na jeho ž/a dosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo
predíženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povorovanej stavbe, má sa za to, že
so stavbou z hfadiska nim sledovaných záujmov súhlasí.

Podra 5 140 stavebného zákona ak n/e je výslovne ustanovené inak, vzťahujú
se na konanie podre tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.
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Podfa 140a ods. 2 stavebného zákona na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice sú dotknutými orgánmi mestské
časti, ak podlá Statútu hiavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykoná ve
kompetencie stavebného úradu hlavně mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo
Štatútu mesta Košice kompetencie stavebného úradu vykonáva mesto Košice. Ak
kompetencie stavebného úradu vykonáva mestská čast dotknutým orgánom je
hlavně mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo mesto Košice.

Podlá 140a ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány v konaniach podlá
tohto zákona chránia záujmy uvedené v 126 ods. 1 v rámci svojej pósobnosti
najmä tým: že majú právo nazeraf do sp/sov podávať záväzné stanoviská podTa
140b, zúčastňovat sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke a vykonávat so
stavebným úradom spoločné úkony podra tohto zákona.

Podlá 3 ods. 1, ods. 2, ods. 5 správneho por adku správne orgány postupujú
v konaní v súlade so zákonmi a mými právnymi predpismi. Sú povinné chránit‘
záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osób a právnických osób a
dósledne vyžadovat‘ plnenie ich povinnost;.

Správne orgány sú povinné postupovat‘ v konaní v úzkej sůčinnosti s
účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a mými osobam ktoiých sa konanie
týka, a dat‘ kn vždy prfležitosf, aby mohli svoje práva a záujmy ůčinne obhajovat;
najmä se vyjadrif k podkladu rozhodnutia, a uplatnit‘ svoje návrhy Účastníkom
konania, zúčastneným osobám a mým osobám, ktotých sa konanie týka, musia
správne orgány poskytovat‘ pomoc a poučenia, aby pra neznalost‘ právnych
predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Rozhodnutic správnych orgánov musí vychádzat‘ Zo spolahlivo zisteného
stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných
alebo podobných pripadoch nevznikali neodůvodnené rozdiely.

Podlá 24 ods. I správneho por adku důležité písomnosti, najmá
rozhodnutia, výzvy a predvoiania, sa doručujú do vlasIných růk adresátovi alebo
osobe, ktorá se preukáže jeho splnomocnenim na preberanie zásielok.

Podlá 25 ods. 1 správneho poriadku pisomnosti určené do vlastných rúk
adresované orgánom a právnickým osobám sa doručujů ich zamestnancom
povereným prijímať písomnosti. Ak nic je určený zamestnanec na pnjimanie
pisomnosti, doručí sa písomnost‘ určená do viastných rúk tomu. kto je oprávnený za
orgán alebo právnickú osobu konat:

Podia 26 ods. I správneho poriadku doručen/e verejnou vyhláškou použUe
správny orgán v pripade, ked‘ účastnici konania alebo ich pobyt nic sú mu známi,
alebo pokiaf to ustanovuje osobitný zákon.

Podlá 32 ods. I správneho por adku správny orgán je povinný zistit‘ presne
a úplne skutočný slav ved a za tým účelom si ohstarať potrebné podklady pre
rozhodnutie. Pr/tom nieje viazaný len návrhmi účastnikov konania.

Podlá 46 správneho poriadku rozhodnutic musí byť v súlade so zákonmi a
ostatnými pré vnymi predpismi, musí ho vydat‘ orgán na to príslušný, musí vychédzat
zo spol‘ahlivo zisteného stavu veci a musí obsaho vat‘ predpísané náležitosti,
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Uvedenými zákonnými ustanoveniami sa správny orgán pri vydaní protestom
napadnutého rozhodnutia dösledne nenadil.

V súvislosti s predmetným rozhodnutím stavebného úradu je úvodom
potrebné uviesť, že predmetná stavba oplotenia bola už predtým povolená
opatrenim, Č. SU-19983/8818/2015/R-17/Mi z 21.12.2015, ktorým stavebný úrad
stavebníkovi oznámil, že nemá námietky proti uskutočneniu drobnej stavby
oplotenia.

Predmetné opatrenie stavebného úradu zo dňa 21 .12.2015 bob v konaní o
proteste prokurátora zrušené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor
výstavby a bytovej politiky, č. OU-BA-OVBP2-2017/58999/KVJ zo dňa 5.6.2017 v
spojení s rozhodnutim Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, č.
22447/201 7/SV/58932 zo dňa 11.9.2017.

Pničom Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo svojom
rozhodnutí zo dňa 11.9.2017 mimo mého vyslovilo názor, že stavebný úrad bol
povinný určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno vykonať iba na podklade
stavebného povolenia, nakoFko len v riadnom stavebnom konaní mohlo byť
dostatočne prihliadnuté na ochranu práv a chránených záujmov dotknutých
predmetnou výstavbou, osobitne so zreteľom na ochranu životného prostredia.

Preskúmanim administrativneho spisu stavebného úradu viažúcemu sa k
stavebnému povoleniu som zistil nasledovné relevantně skutečnosti:

Dňa 9.11.2017 stavebník na stavebný úrad doručil žiadosť o vydanie
stavebného povolenia.

V súvislosti so žiadosti stavebníka je potrebné uviesf, že oproti
predchádzajúcemu došlo k zmene účelu stavby, keď v pávodnom konaní stavebník
v ohlásení účel stavby neuviedol a stavebný úrad sa týmto v podstate ani
nezaoberal, zatiaľ čo v zmysle stavebnikom podanej žiadosti o vydanie stavebného
povolenia zo dňa 9.11.2017, navrhovaná stavba mala slúžiť pre zabezpečenie
ochrany pozemkov formou realizácie opbotenia pozemkov a tiež na ochranu
povolenej stavby drobného objektu - prevádzková budova so skladom a sociálnym
zariadenim.

Listem, č. SU-17416/454212017/Ma z 5.12.2017 stavebný úrad oznámil
začatie konania na predmetnú stavbu, v zmysle ustanovenia 61 ods. 2 stavebného
zákona upustil od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania a súčasne účastníkov
konania a dotknuté orgány vyzval, aby svoje námietky uplatnili v lehote najneskör do
7 pracovných dni.

Z rozdeľovnika predmetného dokladu je potom zrejmé, že stavebný úrad
oznámenie o začatí konania doručoval (i) účastníkom formou verejnej vyhlášky
vyvesenej dňa 12.12.2017 a zvesenej dňa 28.12.2017 (takto bob oznámenie o
začati stavebného konania mimo mého doručované aj hlavnému mestu Slovenskej
republiky Bratislave) (H) jednotlivo dotknutým orgánom, správcom inžinierskych sietí
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a organizáciám, a to konkrétne Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o
životné prostredie. Okresnému úradu Bratislava, pozemkový a lesný odbor. Lesy SR,
š. p., OZ Smolenice a Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava - Dúbravka, mým
dotknutým orgánom oznámenie o začati konania na predmetnú stavbu jednotlivo
doručované nebolo.

A napokon rozhodnutím, č. SU-644/15/2018/X-1/Ma z 15.1.2018, stavebný
úrad povolil stavbu “Oplotenie pozemkov parc.č. 3609/14, 15, 26, 27“ stavebníkovi
spol. ICONA, SED.. Pričom následne dňa 14.6.2018 stavebný úrad pod Č. SU
9119/15/2018/Ma, v rozhodnutí (resp. na 3. strane jeho odóvodnenia) opravil zrejmé
nesprávnosti.

Vyššie citované ustanovenie 5 61 ods. 4 stavebného zákona umožňuje
stavebnému úradu, aby pri liniových stavbách alebo v odóvodnených pripadoch aj
pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania,
účastnikov konania o začatí konania upovedomil verejnou vyhláškou.

Avšak podľa 5 61 ods. 6 stavebného zákona je povinnosťou stavebného
úradu, aby obce a dotknuté orgány o začatí konania upovedomil jednotlivo. Je
nepochybné, že oznámenie o začatí konania je potrebné považovať za däležitú
pisomnosť v zmysle 5 24 ods. 1 správneho poriadku, nakoľko od jeho doručenía
plynuli lehoty na podanie námietok a stanovisk účastníkom a dotknutým orgánom.
a preto je ju potrebné doručovať formou do vlastných rúk.

K uvedenému však v prípade hlavnho mesta Slovenskoj republiky Bratislavy,
ako dotknutého orgánu v zmysle ustanovenia 5 140a ods. 2 stavebného zákona,
nedošlo, nakoľko Bratislava bola o začati. konania upovedomená iba verejnou
vyhláškou, napriek tomu, že to podía stavebného zákona nie je možné, a to naviac
za situácie, keď je stavebné konanie ovládané koncentračnou zásadou, teda
stavebný úrad na názor (stanovisko) dotknutého orgánu prihliada ba v prípade ak je
toto uplatnené najneskör pri ústnom pojednávani, ev. v určenej lehote, ak je od neho
upustené.

Stavebný úrad v konkrétnej veci takýmto postupom dotknutému orgánu
znemožnil plniť jeho hlavnú úlohu, teda chrániť záujmy uvedené v 5 126 ods. 1
stavebného zákona.

Ani ustanovenie 5 64 ods. 1 stavebného zákona nezbavuje stavebný úrad
povinnosti začatie konania riadne oznámif účastníkom a dotknutým orgánom.

Dodávam, že ani ostatné závázné stanoviská nachádzajúce sa v
administratívnom spise stavebného úradu sa netýkajú stavebnikom navrhovanej
stavby oplotenia.

Tým, že stavebný úrad začatie konania riadne neoznámil dotknutému orgánu -

hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave a znemožnil mu tak zaujať názor vo
forsne stanoviska, resp. podania námietok, stavebný úrad naviac porušil aj
ustanovenie 5 3 ods. 5, 5 32 správneho poriadku a dostatočne v predmetnej veci
nezistil skutkový stav.
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Len pre úplnosť dodávam, že záväzné stanovisko Bratislavy z 19.8.2014,
nachádzajúce sa v spise vedenom na základe ohlásenia stavby stavebníkom, je
podľa mójho názoru nepoužiteľné, nakoľko účel navrhovanej stavby v stavebnom
konaní (Zabezpečenie ochrany pozemkov a prevádzkovej budovy) je iný ako pri
ohlásenej stavbe (Spomienkový háj Bukovina) a obdobne tak aj posudzovaný
investičný zámer.

Naviac pozemky parc. č. 3609/14 a 3609/15 v k. ú. Dúbravka sú na liste
vlastnictva Č. 2358 vedené ako orná pöda. Z tejto skutočnosti potom pre oblasť
stavebného konania plynie zákonný imperatív vyjadrený v citovanom ustanovení 5
17 ods. 14 zákona Č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poínohospodárskej pády
a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
o ochrane poľnohospodárskej pády«), že podkladom pre vydanie stavebného
povolenia na uskutočnenie stavby na týchto pozemkoch je právoplatné rozhodnutie
prislušného orgánu ochrany poľnohospodárskej pády o trvalom odňatí
pornohospodárskej pády na nepoľnohospodárske využitie, ktoré sa však v
administratívnom spise stavebného úradu nenachádza. Obdobne ani z odávodnenia
rozhodnutia nie je zistiterné, že by takéto rozhodnutie bob vöbec vydané.

S poukazom na zistené porušenie zákona navrhujem, z dávodu nezákonnosti,
zrušiť rozhodnutie mestskej Časti Bratislava - Dúbravka, č. SU-644/15/2018/X-1/Ma
zo dňa 15.1.2018, nakofko je v rozpore s vyššie uvedenými zákonnými
ustanoveniami najmä s 5 61 ods. 1, ods. 6, 5 140a ods. 2, ods. 3 stavebného zákona
a 3 ods. 1, ods. 2, ods. 5, 24 ods. 1, 525 ods. 1, 5 26 ods. 1, 532 ods. 1, 5 46
správneho poriadku, 5 17 ods. 14 zákona o ochrane poľnohospodárskej pády.

JUDr. Monika Zámečni vá
okresná prokurátor a
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