
 
Zn.: ÚKaSP-2010/1983-ABA-SP                                                         Bratislava, 28.07.2011 
      
 
 
 
 
 
 

                                                    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 (stavebný zákon) 
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 podklade vykonaného konania o dodatočnom stavebnom povolení 
zmeny dokončenej stavby rozhodla takto: 
 
Podľa  §66, §88 ods.1 písm. b), §88a ods. 7) stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) 

 
dodatočne povoľuje 

 
 
zmenu dokončenej časti stavby s názvom:    
 
„Stavebné úpravy v byte č. 46 bytového domu na Račianskej  ul. č. 65 v Bratislave“ 

 
 
miesto stavby:   Račianska  ul. č. 65, byt č. 46 
súpisné číslo:               1520  
na pozemku:               parc. č. 11774/2  
katastrálne územie:   Bratislava – Nové Mesto 
 
stavebníkovi:    Martin Dubecký, bytom Krížna  26, 811 07  Bratislava 
 
podľa projektovej dokumentácie vrátane odborného statického posudku, ktorý  vypracoval 
projektant Ing. Stanislav Guniš - PROPOS, autorizovaný stavebný inžinier SKSI– statika 
stavieb, reg. číslo 2460*SP*13, so sídlom Heyrovského 8, 841 05 Bratislava zo septembra 
2010, overenej v konaní o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
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a) Architektonicko-stavebné riešenie zmeny dokončenej stavby: 
 
Predmetný byt sa nachádza na 13.NP bytového domu, má 3 izby, kuchyňu, príslušenstvo 
a vstupný priestor (predsieň). V byte sú zrealizované stavebné práce v rozsahu úpravy 
priečky medzi kuchyňou a obývacou izbou. Jedná sa o železobetónovú montovanú priečku 
o hrúbke 75mm. Úprava spočívala v odstránení časti priečky o šírke 2000mm a výške 
2400mm. Ďalšie stavebné úpravy spočívali vo výmene podláh, zárubní, dverí, zariaďovacích 
predmetov a v malovke. 
 

Na základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu dňa 16.11.2010 bolo zistené, že 
ohlásená stavebná úprava predstavujúca realizáciu otvoru do nenosnej priečky už bola 
vykonaná  podľa podmienok odborného statického  posudku, ktorý  vypracoval projektant 
Ing. Stanislav Guniš - PROPOS, autorizovaný stavebný inžinier SKSI– statika stavieb , reg. 
číslo 2460*SP*13, so sídlom Heyrovského 8, 841 05 Bratislava zo septembra 2010, a to v 
celom  rozsahu. 
 

 
b) Keďže predmetná zmena časti dokončenej stavby bytu je úplne ukončená, neurčuje 
stavebný úrad podmienky na jej uskutočnenie. 
 

c)  Stavebný úrad podľa § 81c písm. a upúšťa od kolaudácie predmetnej zmeny stavby. 
 
Účastníci  konania  nevzniesli  žiadne  pripomienky ani námietky. Dotknuté orgány svoje 
stanoviská v určenej lehote neoznámili.  
 
Stavebníkovi sa súčasne podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov vyrubuje poplatok pol. č.60 písm. c) a 61 v sume 46,00 €, (slovom 
štyridsaťšesť Euro), ktorý stavebník zaplatil pred vydaním rozhodnutia.  
  

 
Odôvodnenie 

 
 
Stavebník Martin Dubecký, bytom Krížna  26, 811 07  Bratislava, listom zo dňa 5.10.2010 
podal na Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto ohlásenie stavebných úprav bytu č.46 na 12. 
poschodí /13.NP/ v bytovom dome na Račianskej  ul. č. 65 v Bratislave, súp. č. 1520, na 
pozemku parc. č. 11774/2, k.ú. Bratislava - Nové Mesto. 
Na podnet správcu bytového domu  DOMUS Bratislava, s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 
Bratislava, doručeného dňa 11.10.2010, v ktorom uviedol, že v byte sa vykonávajú stavebné 
úpravy,  bol pracovníčkou oddelenia ÚPaŽP tunajšieho úradu uskutočnený štátny  stavebný 
dohľad dňa 16.11.2010, na ktorom bolo zistené, že stavebník v predmetnom byte vykonal 
stavebné úpravy bez príslušného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu 
nemá námietok, resp. bez právoplatného stavebného povolenia. Dňa 22.11.2010 bolo 
postúpené predmetné podanie na tunajší stavebný úrad. Stavebný úrad po preskúmaní 
podania stavebníka dňa 19.01.2011 listom č. ÚKaSP-2010/1983-ABA-vyz vyzval stavebníka 
na doloženie dokladov a dňa 9.05.2011 listom č. ÚKaSP-2010/1983-ABA-ozn oznámil 
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie konania o dodatočnom povolení 
stavby verejnou vyhláškou a termín, do ktorého mohli účastníci konania a dotknuté orgány 
podať svoje námietky a pripomienky.   
 
 Ku konaniu boli predložené doklady preukazujúce vlastnícke právo stavebníka, ktoré ho 
oprávňuje stavbu realizovať a ďalšie predpísané doklady: 
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- výpis z listu vlastníctva č. 3043 zo dňa 2.02.2011 – originál   
- kópia katastrálnej mapy  
- 2x projektová dokumentácia 
- Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nahnuteľností zo 
dňa  24.09.2010 

- doklad o uložení stavebného odpadu 
- doklad o zaplatení správneho poplatku 
 
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby 
preskúmal žiadosť stavebníka v súčinnosti s príslušnými dotknutými orgánmi, ktorým 
písomne oznámil začatie konania a zistil, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby 
nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené 
záujmy účastníkov konania.  
Stavebný úrad v tomto konaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného 
povolenia na predmetnú zmenu dokončenej stavby na pozemku  parc. č. 11774/2,  
v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto.   
 
Námietky a pripomienky účastníkov konania neboli uplatnené. Dotknuté orgány svoje 
stanoviská v určenej lehote neoznámili.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

 
Poučenie 

 
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho 
poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad – Mestskú časť 
Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91  Bratislava 3, pričom odvolacím orgánom je  
Krajský stavebný úrad v Bratislave. 
Toto rozhodnutie je po právoplatnosti preskúmateľné súdom v zmysle piatej časti 
Občianskeho súdneho poriadku. 
 
 
 
 

                                                                              Mgr. Rudolf Kusý 
                                                                                                starosta mestskej časti 

                                                                               Bratislava – Nové Mesto                                                          
 
 

 
 
Stavebný úrad v súlade s § 26 správneho poriadku doručuje toto rozhodnutie 
o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov 
konania. 
 
            
Vyvesené dňa :                                                                                      Zvesené dňa : 
 
 ……………….                                                                                     ……………..  
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A/ Doručuje sa účastníkom konania: 
1.  stavebník: Martin Dubecký, Krížna  26, 811 07  Bratislava  
2. vlastníkom bytov a nebytových priestorov vo vchode bytového domu na Račianskej ul.č. 

65 - doručí  sa verejnou vyhláškou 
3.  Bytové družstvo Bratislava III,  Kominárska 6, 831 04 Bratislava 
 
B/ Na vedomie: 
1. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát,  oddelenie Územného plánovania a rozvoja mesta, 
    Primaciálne nám. 1,  814 71 Bratislava 1 
2. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, oddelenie územného plánu a životného prostredia, 
    Junácka 1, 832 91 Bratislava  
3.  správca domu: DOMUS Bratislava, s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava       
 
 
C/ Doručuje sa za účelom vyvesenia rozhodnutia: 
1. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát ( TU ), Junácka 1, Bratislava 
2. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát, oddelenie Územného plánovania a rozvoja mesta ,  
    Primaciálne nám. 1,  814 71 Bratislava 1  
    - so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 
   15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 
3. DOMUS Bratislava, s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava       
    - so žiadosťou  zverejniť toto oznámenia vyvesením na vývesku vo vchode 65 
    bytového domu na Račianskej ulici v Bratislave po dobu 15 dní  a potvrdené vrátiť 
    tunajšiemu úradu 
 


