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R O Z H O D N U T I E 
 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“) na základe rozhodnutia 
Krajského stavebného úradu v Bratislave zo dňa 9.9.2010 č. A/2010/2054/MRV, 
právoplatného  dňa  28.9.2010, začína  nové prejednanie a konanie   vo veci povolenia stavby: 
„ Rekonštrukcia podkrovia – zmena nebytového povalového priestoru na bytové priestory, na 
Jiskrovej č. 1 v Bratislave“, na pozemku parc. č. 10390/1 katastrálnom území Nové Mesto, 
ktorej stavebníkmi sú Andrej Skatulla a Iveta Skatullová, obaja bytom Jiskrova č. 1, 
Bratislava.  Na základe právneho názoru uvedeného v tomto rozhodnutí, stavebný úrad na 
základe ustanovenia § 60 ods. 1 stavebného zákona  

 
vyzýva 

 
stavebníkov, aby v lehote najneskôr do 31.12.2011 žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
doplnili o: 

• právoplatné územné rozhodnutie 
• preukázanie vlastníckeho práva na uskutočnenie stavby, alebo iného práva, ktoré 

stavebníkov oprávňuje zriadiť požadovanú stavbu podľa § 139 ods. 1 stavebného 
zákona 

• projektovú dokumentáciu - časť požiarna bezpečnosť. 
 
Z uvedeného dôvodu stavebný úrad podľa § 29 ods.1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov stavebné konanie 
 

 p r e r u š u j e. 
 
Stavebný úrad bude podľa § 29 ods. 4) správneho poriadku pokračovať v spojenom územnom 
a stavebnom konaní až po doplnení podania. Pokiaľ je konanie prerušené lehoty podľa § 29 
ods.5) správneho poriadku neplynú. V prípade, že v stanovenej lehote podanie nedoplníte, 
bude stavebné konanie podľa § 60 ods.2 písm. c) stavebného zákona zastavené. 

 
Ak predložený doklad nebude postačovať k riadnemu posúdeniu žiadosti z hľadiska záujmov 
sledovaných v správnom konaní, môže stavebný úrad určiť rozsah, spôsob a lehotu ich 
doplnenia. 
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O d ô v o d n e n i e 
 
Stavebný úrad na základe rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Bratislave zo dňa 
9.9.2010 č. A/2010/2054/MRV, právoplatného dňa 28.9.2010, začína nové konanie a 
prejednanie vo veci povolenia stavby:„ Rekonštrukcia podkrovia – zmena nebytového 
povalového priestoru na bytové priestory, na Jiskrovej č. 1 v Bratislave“, na pozemku parc. č. 
10390/1 katastrálnom území Nové Mesto, ktorej stavebníkmi sú Andrej Skatulla a Iveta 
Skatullová, obaja bytom Jiskrova č. 1, Bratislava. Na základe právneho názoru uvedeného 
v tomto rozhodnutí je v novom konaní stavebný úrad povinný navrhovanú nadstavbu posúdiť 
na základe samostatného územného konania a vydať rozhodnutie o umiestnení stavby – 
nadstavba bytového domu. Územné konanie začína na základe návrhu stavebníka podaného 
podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona. 

Podľa § 139 ods.1) stavebného zákona pod pojmom "iné práva k pozemkom a 
stavbám" použitým v spojení "vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa 
podľa povahy prípadu rozumie: 
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej 
zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo 
uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,  
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,  
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,  
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo 
uskutočniť stavbu alebo jej zmenu. 

 
Správny orgán je povinný poskytnúť pomoc a poučenie, aby účastník konania 

v konaní neutrpel ujmu, pre neznalosť právnych predpisov. Na odstránenie nedostatkov 
správny orgán je povinný poskytnúť účastníkovi konania primeranú lehotu. Stavebný úrad 
vyzval stavebníka, aby doplnil konkrétne podklady, ktoré sú potrebné pre vydanie 
rozhodnutia, určil mu primeranú lehotu na ich doplnenie a poučil ho o dôsledkoch 
nedoplnenia podania. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku 
rozhodnutia uvedené. 

 
P o u č e n i e 

 
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods. 3) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné 
súdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Mgr.  Rudolf   K u s ý 
                          starosta mestskej časti 

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto 
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Doručuje sa : 

1. Andrej Skatulla, Jiskrova 1,  831 04 Bratislava 3 
2. Iveta Skatullová, Jiskrova 1, 831 04  Bratislava 3 
3. vlastníci bytov a nebytových priestorov Jiskrova 1, Jiskrova 3 a Legionárska 9 

v Bratislave - doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní 

4. Ing. Pavol  Martinický, Jána Stanislava 27,  841 05 Bratislava 4 
5. Mgr. Katarína Maťaščíková, Jiskrova 1,  831 04 Bratislava 3, so žiadosťou 

o vyvesenie v bytových domoch Jiskrova 1, Jiskrova 3 a Legionárska 9 
v Bratislave. 

 
 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia 
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:    Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 
 
 

 
 
 

pečiatka, podpis 
 


