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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 (ďalej len „stavebný úrad“)
na základe zistenia v kolaudačnom konaní stavby „Zateplenie obvodového plášťa a oprava
balkónov bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, so súpisným č. 1147, na pozemku parc. č.
13169/2, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave, začína podľa § 88 ods. 1 písm. b) a
§ 88a ods. 1,2 stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby, príp. odstránení
zmeny dokončenej stavby -  zrealizovaných stavebných úprav vybudovaním troch balkónov
prislúchajúcich k bytom č. 34, 36 a 37 na 4.np v bytovom dome na ul. Pri Bielom kríži 1,3,5,
vo vchode č. 1, v Bratislave (ďalej len „stavba“).

Stavebný úrad vyzýva stavebníkov:
- vlastníka bytu č. 34 Ing. Vieru Pappovú, Vihorlatská 14, 831 04 Bratislava,
- vlastníkov bytu č. 36 Ing. Miroslava Gašpáreka a Mgr. Janu Gašpárekovú,

Nosice 28, 020 01 Púchov (Trebišovská 9, 821 02 Bratislava),
- vlastníka bytu č. 37 Ing. Miroslava Gašpáreka, Nosice 28, 020 01 Púchov,

aby v lehote do 31. 12. 2019 predložili doklady o tom, že dodatočné povolenie zmeny stavby
nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a
zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi a náležitosti v súlade s § 8 a § 9
Vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a
to:

· Žiadosť o dodatočné povolenie stavby – stavebných úprav
· Súhlasy 2/3-väčšiny hlasov všetkých spoluvlastníkov domu v súlade so zák.č. 182/1993

Z. z. o vlastníctve bytov a NP v platnom znení, resp. zápisnica zo schôdze vlastníkov
bytov s odsúhlasením spoluvlastníkov bytového domu a pozemku so zrealizovanými
stavebnými úpravami, zmenami vo fasáde objektu

· Projektová dokumentácia stavebných úprav s technickým opisom – 2 paré vrátane
statického posudku (vplyv stavebných úprav na statiku domu), vypracované
oprávnenou osobou

· Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta
· Stanovisko MČ BA-Nové Mesto k investičnému zámeru (Junácka 1, Bratislava)
· Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Odbor. starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46,

Bratislava - Odpadové hospodárstvo, príp. OPaK
· Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m. SR Bratislavy (Radlinského 6, 811 07

BA) k PD pre dodatočné stavebné povolenie spojené s kolaudáciou

MESTSKÁ  ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
____________



2

· vyhlásenia o parametroch stavebných výrobkov, certifikáty, prehlásenia o zhode
stavebných výrobkov použitých pri výstavbe

· Ak sa stavba realizovala svojpomocne - vyhlásenie stavebného dozoru, alebo
kvalifikovanej osoby, že zabezpečoval odborné vedenie uskutočňovania stavby;

 ak bola stvba realizovaná dodávateľsky, uviesť dodávateľa stavebných prác
· Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
· Doklad o zaplatení správneho poplatku (predpis na úhradu vyhotovíme po podaní žiadosti,

doložení uvedených podkladov a vyjadrení)

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady.

Z uvedených dôvodov stavebný úrad podľa § 46 a § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov

p r e r u š u j e

konanie o dodatočnom povolení stavby v spojení s jej kolaudáciou. Stavebný úrad bude podľa
§ 29 ods. 4 správneho poriadku pokračovať v  konaní až po doplnení podania. Pokiaľ je
konanie prerušené lehoty podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku neplynú.

Podľa § 88a ods. 2 stavebného zákona, ak vlastník stavby požadované doklady
nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným
záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

Podľa §88a ods. 9, v prípade ak sa preukáže, že dodatočné povolenie zmeny nie je v
rozpore s verejnými záujmami a stavebníci predložia požadované doklady, stavebný úrad
s konaním o dodatočnom povolení stavby ktorá je už dokončená, môže spojiť kolaudačné
konanie.

Ak predložené doklady nebudú postačovať k riadnemu posúdeniu žiadosti z hľadiska
záujmov sledovaných v správnom konaní, môže stavebný úrad určiť rozsah, spôsob a lehotu
ich doplnenia.

Odôvodnenie

V kolaudačnom konaní stavby „Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov
bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, so súpisným č. 1147, na pozemku parc. č. 13169/2,
v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave bolo zistené, že v rámci stavby boli
zrealizované stavebné úpravy vybudovaním troch nových balkónov prislúchajúcich k bytom na
najvyššom podlaží, ktoré sú nad rámec projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní, boli zrealizované vlastníkmi predmetných bytov bez povolenia stavebného
úradu a sú takou stavebnou úpravou ktorá sa týka statiky stavby a zmeny vzhľadu fasády.
Jedná sa o byty č. 34, 36 a 37 na 4.np vo vchode Pri Bielom kríži č. 1.
Stavba a pozemok sú zapísané na LV č. 4165.

Nakoľko stavebný úrad zistil, že stavebníci zrealizovali zmenu stavby bez
právoplatného stavebného povolenia, stavebný úrad z vlastného podnetu začal konanie vedené
podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona, a vyzval stavebníkov – vlastníkov bytov
k predloženiu dokladov o tom, že dodatočné povolenie zmeny stavby nie je v rozpore
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s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného
plánovania, a osobitnými predpismi.

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
stavebníkov, aby doplnili konkrétne podklady, ktoré sú potrebné pre vydanie rozhodnutia, určil
im primeranú lehotu na ich doplnenie a poučil ich o dôsledkoch nedoplnenia podania.

Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie

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

Doručenie verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

1. Ing. Viera Pappová, Vihorlatská 14, 831 04 Bratislava
2. Ing. Miroslav Gašpárek, Nosice 28, 020 01 Púchov
3. Ing. Miroslav Gašpárek, Trebišovská 9, 821 02 Bratislava
4. Mgr. Jana Gašpáreková, Nosice 28, 020 01 Púchov
5. Mgr. Jana Gašpáreková, Trebišovská 9, 821 02 Bratislava
6. Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD na ul. Pri Bielom kríži 1,3,5 v BA podľa LV

4165   (verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti BA – Nové mesto po
dobu 15 dní)

7. BYTOSPRÁVA, s.r.o., p. Satmáry, Nobelova 1, 831 02 Bratislava
(so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch BD na ul. Pri Bielom kríži 1,3,5 v BA a

potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu)
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Doručuje sa za účelom vyvesenia :

8.  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát_TU
(so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť na odd. ÚKaSP)

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

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

( podpis, pečiatka )


