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Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
 /4.4.2018 4998/2018/UKSP/VIDM Ing. Vidličková / 0249253364 /

monika.vidlickova@banm.sk
26.4.2018

Vec
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania

  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 rozhodnutím č.
1747/2018/UKSP/VIDM-18 zo dňa 19.3.2018 povolila stavbu:„ Sanácia zavlhnutých priestorov
podzemnej garáže bytového domu“ na Magurskej 3,5/A,B v Bratislave, na pozemku parc. č.
5647/16, 21, 22 v katastrálnom území Vinohrady stavebníkovi vlastníkom bytov a nebytových
priestorov Magurská 3,5/A,B v Bratislave.

Voči tomuto rozhodnutiu sa v zákonnej lehote dňa 4.4.2018 odvolali účastníci konania  Ing.
Michal Bednár a Ľubica Bednárová, obaja bytom Magurská 5/B, 831 01  Bratislava v zastúpení
JUDr. Rudolf Adamčík, advokátska kancelária s.r.o., Liptovská 2/A, P. O. Box 67, 820 05
Bratislava.

Stavebný úrad podľa § 56 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov upovedomuje účastníkov konania o obsahu odvolania a vyzýva ich, aby sa v lehote do
7 dní od doručenia tohto oznámenia k nemu vyjadrili. Svoje vyjadrenie zašlite na adresu
tunajšieho úradu.

            Eva Daňová
poverená vedením oddelenia

územného konania a stavebného poriadku

Príloha
odvolanie zo dňa 4.4.2018

K odvolaniu sa vyjadrujú:
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
po dobu 15 dní:

1. vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaní na liste vlastníctva č. 4680
2. SPK-STAKO s.r.o., Ing. Marian Lorinčik, Žitavská 4, 821 07 Bratislava

Podľa rozdeľovníka
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Na vedomie
1. JUDr. Rudolf Adamčík, advokátska kancelária s.r.o., Liptovská 2/A, P. O. Box 67,

820 05 Bratislava
2. Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o., Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabuli:



JUDr. Rudolf Adamčík,advokátskakancelária,s.r.o.Liptovská2/A, PO. Box 67, 820 05 Bratislava 25, ičo: so 035 592, Tel:02/5341 3792, 02/5341 3793
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U MESTSKA ČASt BRATISLAVA  NOVE MESTOJunáckaul.č. 1832 91 Bratislava
Bratislava 3.4. 2018

Vec: Rozhodnutie o povolenístavby číslo:1747/2O181UKSPIVIDM18, odvolanie.

Rozhodnutímzo dňa 19.3. 2018 číslo1747/2018/UKSP/VLDM18 Mestskázast‘Bratislava —Nové mesto, ako stavebný úrad (ďalej len: „Stavebný úrad“),povolil zmenu dokončenejstavby „Sanáciazavlhnutých priestorov podzemnej garáže,bytového domu“ naMagurskej 3,5/A,B v Bratislave na pozemku parcela č. 5647/16,21,22 v katastrálnomúzemíVinohrady (d‘alejlen: „Rozhodnutie“).
Proti tomuto Rozhodnutiu podávamv zastúpeníúčastníkovkonania:ĽubicaBednárová,nar. a Ing. Michal Bednár,nar.obaja s bydliskom Magurská5/B, 831 01 Bratislava
v zákonomstanovenej lehote odvolanie.

Odóvodnenie.

1. Vo výrokovej časti Rozhodnutia je nesprávne uvedené, že povol‘ovanástavba„Sanáciazavlhnutých priestorov podzemnej garáže,bytového domu“ naMagurskej 3,5/A,B v Bratislave (d‘alejlen „Povol‘ovanástavba“)sa mánachádzat‘napozemkoch parcela č. 5647/16,21,22 v katastrálnomúzemíVinohradyTáto stavba sa však fyzicky nachádza len na parcele registra “C“Č. 5647/22 vkatastrálnomúzemíVinohrady, obec Bratislava mestskáčast‘Nové Mesto, OkresBratislava III.
Na preukázanie tejto skutočnosti žiadame vykonat‘geometrické zameranie polohyPovol‘ovanejstavby.

2. Vo výrokovej časti Rozhodnutia je uvedené, že Povol‘ovanástavba sa povol‘ujepostupom podl‘a 66 Stavebného zákona.To všaknie je právnemožnénakol‘koužrozhodnutím zo dňa 3.5. 1995 povolil stavebný úrad Obvodný úrad životnéhoprostredia Bratislava III, Oddelenie územnéhorozvoja a štátnejstavebnej správy,so



sídlomJunácka 1, Bratislava pod Zn.: ŠSS3271137/1995Ing. Fa stavbu “20 b.j.,Magurská  podzemné garáže,komunikácie, chodníky, terénne úpravy a opornémúry.“(d‘alejlen: „Póvodnéstavebnépovolenie.“).
Dókaz:Fotokópiastavebnéhopovolenia z 3.5. 1995, pripájamvo fotokópiik tomuto podaniu.

3. Pre túto stavbu nebolo doposiaľvydanékolaudačné,resp. užívaciepovolenie a tátostavba bola protiprávnebez vkladu schopnej listiny zapísanádo majetkovej podstatyna liste vlastníctvaČ. 4680, pre katastrálneúzemie Vinohrady, obec BratislavamestskáčasťNové Mesto, Okres Bratislava Hl, ako stavba vedenápod súpisnýmčíslom3488, na parcele registra “C“5647/22 aje označenáako druh stavby 9 (obytnýdom) v rozpore so skutoČnost‘ou a právnymstavom veci. V tomto smere sa vedie naOkresnom súde Bratislava III. súdne konanie o určenie, že stavba podzemnej garáženic je súčast‘oustavby bytového domu súpisnéčíslo3488, na základežalobymojichmandantov pod spis. zn. 12C/37/2017.
Túto skutočnost‘potvrdzuje aj obsah listu starostu mestskej časti Bratislava Nové Mestoz 26.8. 2016 č. 9017/2O16íIJKSP/DANE,ktorý pripájamvo fotokópiik tomuto odvolaniu.
V tomto konanínapadnuté rozhodnutie, Stavebné povolenie, je teda vydané v rozpore sozákonom, nakol‘ko sanácia zavlhnutých priestorov podzemnej garážesa mávykonat‘ narozostavanej, nedokončenej a neskolaudovanej stavbe.Ked‘žepre stavbu “20 bj., Magurská podzemné garáže,komunikácie,chodníky,terénneúpravy a opornémúry.“bob v roku 1995 (!!!) vydané stavebnépovolenie, ale doposial‘natúto stavbu nebolo vydané kolaudačněrozhodnutie, nemožno zmenu takej stavby povolit‘rozhodnutímpodľa66 Stavebného zákona, ale len rozhodnutímrodl‘a 68 Stavebnéhozákona.
Žiadame, aby Stavebnépovolenie napadnutétýmto odvolanímbob v odvolacom konanízrušené.

‚ .Podane dvojmo.

za svojich ryššieoznač ých mandantovJUDr. Rudolf Ada ‘Sik,advokáta konatel‘ich právnehozá pcu

Prílohypodl‘atextu a plnomocenstvo.z 29.3. 2018.
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Dhrnr}ný úraďži Iriéh prot;redia
íIc1dJPni R územnéliri rozvoja a štát.nejst:.avebnej správy

Zn.: SS327i137/1995Ing.Fa 8rat.islava 3.5.1995

SLavebné povolen je

SL[)VMSOL spol. s r.o.,Zátišiej,Bratislava,požiaclal dua
16.3.1995 o s.av‘bnépovolenie na stavbu 20 b.j.,Magur
skň— podzemně claráže,komunikácie,chodnfky,terérineúpravy
a oporné múry, pre uniiestnenie kt.ore3 balo vydané územně
rozhndniiLie .1JIiR — 1693 Pb. za dňa 21.12.1994 oridelením
územnéhurozvoia t.iinalšiehost.avebného úradu.

UI:ivodný úrad život.néhoprost.redia Oratislava III, ako
príslušný sLavebný úrádI.st.upĎa podl‘a S 1 ods. 2 písm.: b/
a nds. 3 písm. dI a S 5 ods. 1 zákona SNR Č. 595/90 Zb. za da
37.12.1990 prejednai podľaSS 60 až 64,  66ods.1 a S 67 zák.
Č. 50/76 Zb. v znenízák. Č. 262/92 Zb. a S‘26vyh1. Č. 85176
Zb. v znenívyhl. Č.. 378/92 Zb. žiadost v stavehnom konaní
a rozbodal t.akt.o :

Stavba  20 b. I  ‚Nagurskápodzeinnéqaráže,kouuinikácie.
chodníky,1.erénne úpravy a oporné múry. na pozěmku parc.
Čí455646,5647/6. 5648, kal. úzflratislavaNoVéMesto sa
podl‘a S 39 a 66 zák Č. 50/76 Zb v znenízák. Č.. 262/92 Zb.

povoĽoie.

F‘re reaiizáciustavby sa určuiú t.ieto podmienky

1. SlavI:ia bwln umins.nenáa realizovanápodľadokuaentácie
overeiipi v úzmnotri a stavébnom konanf, ktoráe sůčastou tahaLo
rozhodnuti a. Pr ípadnézmeny nesmú byť. real izovaflé bez
d:hádzaI úcelio iovc‘1 eni a st.aveného úradu.

2. St.avebnfk zaist.íuytýČenie priestoroveI polohy podl‘a
rozhodnubia o umieslnenístavby orgáriom alebo organizáCiO1
na Ln oprávnenou
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3 u s1 avbou mnnn 7apoiat až pci nadnhiidnijLf právoplatnosti
siavn1,iIio iovolenla  Stavebné povcilenje strácap1aLnost ak sa
‘n st avbnii I1F‘i ii fl rio rivcjch nknv cida dřja ked nadobud] fl
J‘[‘]flpiai.1insĽ/ E17 stavebného zákona v znenf zík. 262/92

1, poR jal‘ staveliiiý úrad na opodstat.nenú žiadost stavebníka
neiiui [ d lišlii lehotu 

4_ Na orluann vnliirhn prostrr‘r]i a záiiirnov spn] ořncisl.i sa
ur?niú lieto podmienky = za sLrany verejriých komunikáciíje
prLrehné optoLit st,avenisko nepriehľadnýiu oplotenírn
Všeonepredcháizaťprašnosti, hIunostj a znečistovaniu
okolia Lavby a komunjkácjíokolo nej. Na stavbe udržiavat
isIciLu a poriadak

5. Pri stavbe budú dodržanéusLanzjvenja vyh] č R3J76 Zb
v znenívyhL č 376/92 Zb upra.rujúce pQžiadavky na
reaflzáciusael a príslušnéLechnick normy

6 Dozor nad vykonávanfm stavebných prácna stavbe bude
vykonávaĽtefan ÍukČ,byton Pi‘i Struhe 15, Bratislava

7.. Staebnfk ie povinný uat na sLavbe overeni dokumentáciu
stauby a viesZ o sf.avebných erácachsťavebný denník

S aísLazebnfk urobit opař.renia
ydaých va aiLene bezpečnosti a ochrany

9. iíkranizácia,.ukutcčňu1úcasLavbu aleho
zj‘jeipifpravu, alebo vykcinávalúcamé práce

avého kona. nálezkulLúrne cenných predmetov,
daflrv stavbyaIebo chránených časLíprírody. akci aj
hirkýclťnáIezovihneď ohlásístavebnému úradu
r4mj tj i‘amiatkovelsťarostlivosti,prfpadne

aLVhríll(7‘TirkémuiísLavualebo orqáništátneJochrany prírody
a nrnbínrvyhnukué opatrenia, aby sa náleznepoškodil alebn
inzni i] ‚ poki al‘ o íomnernzhodne stavebny úrad po dohade
S pr fs 1 nšnýii or‘rinriiri
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Stavba hude dnkuinčanáodo dňa právoplatnostisayebného
povo]enja do 30‘L1996

1lStavebnfk je povinný na vjdjte]‘nommieste stavbu označit
štftkom / 27 uús3,2 vyhláškyč 85/1976 Zb../ s týmit.o
tjrlaljflj

a/ nznačr‘niest.avby
b/ oZflačOt]iístavebníka
c / k s .a‘b,i real izii je
ti! kf.o a kecly sLavbu povolil
j ř.ririínzačaLia a dokončenja stavby
r / meno zoclpovedného stavbyvedťjreho

1 2 StavFia sa povnl‘uie ako trvalá

13. SIavehiifk j r povínný dha na to, aby pri uskutoč?íovaní
sl.a‘;ebnýcli PráC nedošlo k sp6sobeniu škdna cudzích
nehriijtpI‘nnt.. ach‘a maj etku

14. Dako enťistavbu, alebo jej čast spsobj ] ú na sainost,aLné
užfvaniemnnn užfvat len na základekolaudačnho
rozhodnut.ia Najneskör dokolaudácieje poLrein vyprataĽ
stavenisko, ac1st.rnit zariadenie stavei‘iiskaa založitzeleň.

Náirtiet.ky úasníkovkonani.a neboli vznesené

Podľa saclznbii íkasprávriych popi at.kov vyhl  Mini sterst.va
financií 320/92 zb. sa sLavebníkovipredpisuje správny
pop] atak Sk 900, s lovnm päl.sto korúri slovenských.

Odövodnenje:

iui j f tavebný úrad po preskúmanížiadost.i stavebníka
SLflV1K (;fl[, spol s ro ‚Zátišje1, Bratislava za dňa 163.1995
doloženej preriPísanoudokuuient.áciou a požadovanými dokladmi
nznámiI termínclo kl,nrúlio m6žu účastnícikonania a dotknuté
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;pvv podť :

Zis.j1 prito!n, že žtadat.eľpreukázal vlast.níctvolist.om,
vlast.nfctva 20132 k czeeku parc.. č.5645,5646, 5647/6
a 5648, kat.. územjel3rat.js]auaNcjvéMesto, na ktorom hodlá..
rea1izovat st.avhu“20 b. j.Macurskául  ‚Bratislavapodzemná
caráže,kcIikácjerhodnfkytpréflneúpravy a oporné I11úry“
Zisti J ‚ že st.avba a jel umiestjjenie le v sCílade s úZelTInýrR
rozhndmrLĺln za rlňa 2i.i2.i994, fs1oOÚR1963/1994Pb.

Ďajej zjst.jI že k sLavhe sa iyjadrjlj tjeto dotknuté orgány
štáLnejsprávy :lestskj čast Bratislava Nové Mesto za da
7.3..l995Správapnzeiiných komunlkácjf zo dňa 20.6.1994, a
vlastnícisusediiej parcely s č5644J1 Helena Baluchováa
Mi.rIv Nierny

•avbný úrad rospi k záveružežiadateľSLU%TAK SOL
spijl... s. r,.ZáLjšje1. Rratislava pfňavšetkypoduienky pre
vyrtmie sa1éhopuvolenja a pretc, rozbodďl Lak, akci je
uvedené vo výrokovej časti tohbj rozhodnutia..

‚‚ .

1..PrL ‘ttš.;utiu žuúčastnícikonania podat
Í dňa leho doručenja na Urad Životného

bněrnnesLa SP Bratshtvy. prostrednfctvom
úradu yv 2 podanach 4

2. Stavebníkje oprvnený začat stavebné prácedHon. kedy mu
stavebný iíraclvyznačína rozhodnutí,že vznikla
pravciplatnost a vykonat.el‘nost rozhodnutia.

3. St.avebuíkSa iipozrriuje, že ak stavbu bude real izovat‘
‘J rnzpuji s týrnto rozhodnutím, dopustísa priestupkii, za
ki.oiý sa pol.rest.á r‘okutou podl‘a stavebného zákonav znení
zák. č. 262/92 Zh. ‘
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hEedor Spika
Predi‘osLaObvod, úradu
životnéhopros tred i a
Erat.is1ava ITT

:  s rv 4.
2 Li f an .k. ľu Lz ihe 1. LrtsIav,R31 7
3 IH I •n., a1 úchov Tu ‘oči :tnIa 27 FLi si aa ‚21 Qo)
4, H iin‘:liv Min‘iiy, I1.i‘iiii‘sk [sraLi!; Lavaj3i 05

Na ‘jjjjj

1. [ari živtnliciprnstredia hL mesta SR Elrat.islavy 814 7i
2. SLarnsta MesLskíjasi  Nové Mesto, Junácka 1 ‚Eratis1 ava
3 Sprčva ‘ozeiniiýr:li kornunikícif,MlynskéNivy 37j3rat.isiava

Vyhavu jp : 1ni  VašiinováJY 5

Lav‘t,iiInvnl r‘ni e a prfpacjné rozhndnutie o predĺženf1rhop1 aknnsLi, •;iíz ‚iiznraj pre prá;nycJi nástnpcovúast.riíkovkonariii / 70 sL.avrbnhn zákonav znenízák. Č. 262/92 Zb./

Doručísa
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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVANOVÉMESTOJunáckaul.Č. 1, 83291 Bratislava 3

‘ Ing. Juraj LettrichMagurská5/B831 01 Bratislava
VašeČíslo! zo dňa NašeČíslo Vybavuje Bratislava/ 5.08.206 9017!2O16RJKSP/DANE Daňová 26.08.2016

VecPotvrdenie o vydanírozhodnutia

Mestskej časti BratisIava NovéMesto, ako príslušnémustavebnémuúradu (ďalej len„stavebný úrad“) podl‘a 117 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanía stavebnom poriadku v zneníneskoršíchpredpisov (ďalej len „stavebný zákon“)v spojitostis 7b zákonaČ. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneníneskoršíchpredpisov bola doručenávašažiadost‘zo dňa 15.08.2016 o poskytnutie kópiekolaudačného rozhodnutia na stavbu podzemné garáže,komunikácie, chodníky, terénneúpravy aopornémúry na ktorú bob vydanéstavebnépovolenie dňa03.05.1995 pod Č. Šss3271 137/1995Ing.Fa a kópie rozhodnutia o pridelení súpisného Čísla k stavbe 20 b.j. podzemnégaráže,koinunikácie,chodníky,terénneúpravya opornémúry.V uvedenej veci vámoznamujeme, žev evidencii vydaných kolaudačných rozhodnutína stavbu podzemnégaráže,komunikácie,chodníky,terénneúpravy a opornémúry na ktorúbob vydané stavebné povolenie dňa 03.05.1995 pod č. SSS3271137/1995Ing.Fa,kolaudačnérozhodnutie nieje evidované.K vydaniu rozhodnutia o pridelenísúpisnéhoČísla na vyššieuvedenústavbu uvádzame,ženastavbu podzemné garáže,nebolo vydané rozhodnutie o pridelenísamostatného súpisnéhoČísla.

Mgr. Rudolf K u s ýstarosta mestskej častiBratislava Nové Mesto


