
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA 
odbor výstavby a bytovej politiky 

oddelenie výstavby a bytovej politiky 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

OU-BA-OVBP2-2022/122899-CUJ-pr Bratislava, 07.09.2022

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán 
podľa ustanovenia § 4 písm. b) 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 zákon č. 
345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zákon č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, a podľa ustanovenia § 118 stavebného zákona, ako aj podľa ust. § 46, § 47 
zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) a podľa 
ust. § 140b ods. 6 stavebného zákona rozhodol takto:

prerušuje

odvolacie konanie vo veci preskúmania napadnutého rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - 
Dúbravka č. SU-5152/713/2022/U-6/LV zo dňa 30.03.2022, z dôvodu vyžiadania stanovísk 
dotknutých orgánov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto a Hasičský 
a záchranný útvar Hl. mesta SR Bratislavy k obsahu odvolania, v zmysle žiadosti Okresného úradu 
Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2022/122899/CUJ zo dňa 
07.09.2022

Odvolacie konanie sa prerušuje do doby doručenia vyžiadaných stanovísk dotknutých 
orgánov, t.j. do ukončenia postupu podľa ust. § 140b ods. 6 stavebného zákona. Po ich doručení 
bude tunajší úrad v predmetnej veci ďalej konať.

Odôvodnenie

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán, 
obdržal na druhostupňové konanie postúpenie kompletného spisového materiálu týkajúceho sa 
rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. SU-5152/713/2022/U-6/LV zo dňa 
30.06.2022, ktorým umiestnila líniovú stavbu „Pripojenie MTS a OK do 
TO.BA.SART.1437/31, TO aNN prípojka“, na pozemkoch reg. „C“ parc.č. 1437/10, 1437/15, 
1437/16, 1437/17, 1437/22, 1437/28, 1437/31, 1437/32, 1437/40, 1437/42, 1437/69, 1437/70, 
1437/71, 1437/72, 1437/73, k.ú. Dúbravka, pre navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 
817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, podľa situácie M 1:500 a podľa projektovej dokumentácie 
vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Valentínom Lukačkom, reg.č. 4140*Z*2- 
3, inžinierke stavby, 01/2021.

Podľa § 140b ods. 6 stavebného zákona ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto zákona 
smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada si 
stanovisko k obsahu odvolania od dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného 
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stanoviska. Odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého orgánu k obsahu odvolania predloží 
stavebný úrad orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a vyžiada si od neho 
potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska.

Vzhľadom k tomu, že časť námietok, uvedených v odvolaní účastníka konania ATS plus a.s., 
Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 801 372, smeruje proti obsahu stanoviska 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, č. HŽP/14265/2021 zo dňa 24.09.2021 a 
proti obsahu záväzného stanoviska Hasičského a záchranného útvaru Hl. mesta SR Bratislavy č. 
HZUBA3-2021/001776-002 zo dňa 09.08.2021, Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky požiadal uvedené príslušné dotknuté orgány, v súlade s § 140b ods. 6 
stavebného zákona o stanoviská k obsahu odvolania a odvolacie konanie v uvedenej veci prerušil.

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky tak, ako znie výrok tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa v súlade s § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať. 
Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa zákona o správnom konaní neplynú. Toto rozhodnutie 
nie je preskúmateľné súdom.

Mgr. Tomáš Mateička 
vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 

Okresného úradu Bratislava

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení v zastúpení INPROJEKT, Dunajská 48, 811 08 

Bratislava
2. ATS plus, Plynárenská 2/A, 821 09 Bratislava
3. Hlavné mesto SR. Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
4. Apollis residence, s.e.o., Prievozská 10, 821 09 Bratislava
5. právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj 

susedným pozemkom a stavbám, môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté v katastrálnom území 
Dúbravka

Na vedomie:
6. Mestská časť Bratislava - Dúbravka, stavebný úrad, Žatevná 2, 844 02 Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie na úradnej tabuli správneho orgánu, na webovom sídle a jej následné vrátenie 
tunajšiemu úradu

Potvrdenie o vyvesení vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

Pečiatka, podpis:

Dátum zvesenia:

Pečiatka, podpis:
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