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STAVEBNÉ  POVOLENIE 
 
 
 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (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), v konaní 
o žiadosti o dodatočné povolenie  zmeny stavby bytového domu na Varšavskej ul. č. v Bratislave 
rozhodla takto: 

Stavebný úrad po prerokovaní žiadosti stavebníkov podľa § 88 ods.1 písm. b), § 88a 
ods. 4 a 7 stavebného zákona a podľa ustanovení § 62 - § 66  stavebného zákona v spojení s § 
10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona   

 
 

d o d a t o č n e    p o v o ľ u j e   
 
zmenu dokončenej stavby - nadstavbu bytového domu Varšavská ul.31, Bratislava 
 
stavebný objekt :        SO 01   Nadstavba bytového domu 
na pozemku parc.č.:   13058/1,2 kat. úz. Nové Mesto (bytový dom),  
                                    
pre stavebníkov:         a)  JUDr. Marta Heydingerová, Varšavská 31,Bratislava,  

  b)  Vladimír Andráš, Dostojevského rad 1,Bratislava   
  c)   REEBAU, s.r.o., Dudvážska 41,Bratislava 

 
zastúpených:               AK Inžiniering, s.r.o., Ing. Andrea Kršáková, Pri Mlyne 12, 831 07 Bratislava 
podľa                       projektu stavby: spracovaného  Ing. arch. M. Fleischmannom, zodp. Projektant 

Ing. Dušan Polónyi  (07/2005, úprava z 03/2008) 
 
Druh stavby : bytový dom – zmena dokončenej stavby - nadstavba 
Doba trvania stavby:  trvalá stavba 
 
Podmienky umiestnenia  zmeny stavby – nadstavby bytového domu: 
Nadstavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby č.813 pod č. ÚKaSP-2009-08/715/ 2R– 
KON – 813 zo dňa 20.10.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.05.2010 po jeho potvrdení 
rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Bratislave č. A/2010/1578/KIZ zo dňa 21.04.2010 tak, 
ako je zakreslená v grafickej prílohe uvedeného územného rozhodnutia, overenej odvolacím orgánom, 
ktorá tvorí  neoddeliteľnú súčasť uvedených rozhodnutí. 
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Predmetná stavba bytového domu sa nachádza na  pozemkoch parc. č. 13058/1, 13058/2 kat. ú. Nové 
Mesto, ktoré sú situované na konci Varšavskej ulice. Sú ohraničené pozemkom parc. č. 13057/1 k. ú. 
Nové Mesto, zapísaných  na liste vlastníctva č. 3151 a pozemkom parc.č. 13061/2 k. ú. Nové Mesto 
vo vlastníctve Ladislava Ondrejkoviča, bytom Karpatské nám. 11, Bratislava. Jestvujúci bytový dom 
je napojený na verejné inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, plynovod, el. energiu, horúcovod 
a telekomunikačnú sieť. Je obdĺžnikového tvaru s jedným podzemným a štyrmi nadzemnými 
podlažiami, z toho štvrté nadzemné podlažie je z bočných strán ustúpené smerom ku schodisku 
a ukončené sedlovou strechou s valbou, ktorá bude odstránená.        

 
1. Architektonické a stavebno – technické riešenie: 

 
SO 01 -  Nadstavba bytového domu  
pozostáva z nadstavby troch úrovní, pričom prvá úroveň je dostavba jestvujúceho štvrtého podlažia.  
Každé poschodie zo severovýchodu ustupuje t.j. 4.NP ustupuje  o 1,4m,  5.NP o 4,825m a 6.NP 
o 6,35m. Do pôvodného pôdorysného tvaru budovy budú ustupujúce časti hmotovo doplnené rámovou 
skeletovou konštrukciou.  V nadstavbe sa vytvorí 6 nových bytových jednotiek, z toho 2 byty na 4.n.p. 
a na 5.n.p. s prepojením 6.n.p. 4 mezonetové byty. Zastrešenie je riešené plytkou sedlovou strechou so 
zaatikovým žľabom. V rámci nadstavby sa navrhuje zateplenie celej fasády  bytového domu.                                                                                                                      
Dispozično – prevádzkové riešenie: 
4.NP – vstupy do dvoch jednoúrovňových trojizbových bytov, ktoré pozostávajú zo vstupnej chodby, 
obývacej izby prepojenej s jedálenskou časťou, kuchyne, komory, samostatného WC, kúpeľne a izieb. 
5.NP – vstupy do štyroch dvojúrovňových – mezonetových bytov (na 5. a 6.NP). Každý byt má dennú 
časť pozostávajúcu zo vstupnej chodby, obývacej izby prepojenej s jedálenskou časťou, kuchyňou, 
komorou, samostatným WC a terasy resp. loggie na častiach strechy ustupujúcich nižších podlaží, 
6.NP – nočná časť bytov z 5.NP pozostávajúca z izieb –spální a kúpeľne.   
Konštrukčné riešenie hlavného objektu: 
základy – jestvujúce bez zmeny 
zvislé nosné konštrukcie budú murované z tvárnic YTONG 
vodorovné konštrukcie – montovaný strop YTONG 
strecha – plytká sedlová strecha s minimálnym spádom, krytina plech 
 
Plošné ukazovatele: 
- celková plocha pozemku = zastavaná plocha jestvujúceho objektu BD = 317,33 m2;  
- úžitková plocha navrhovaných bytov spolu je 589,98 m2    
- Na 4.NP :        byt A = 87,55m2,  byt B = 61,68 m2+  28,82 m2 loggia na 4.NP 
- Na 5.-6.NP mezonetové byty:  byt A = 107,38m2  +    2,97 m2 loggia na 5.NP a 7,06 m2 na 6.NP,  
                                                    byt B =  91,53m2   +    3,86 m2 loggia na 5.NP 
                                                    byt C =  92,89m2   +  14,70m2 terasa na 5.NP a 10,0m2 na 6.NP 
                                                    byt D =  78,07m2   +  19,29m2 terasa na 5.NP a 13,0m2 na 6.NP                   
z toho: 
5.NP (1.posch. mezonetu):  byt A =51,79m2,  byt B =44,99 m2, byt C =48,39m2, byt D =34,79 m2 
6.NP (2.posch. mezonetu):  byt A =55,59m2,  byt B =46,54 m2, byt C =44,50m2, byt D =43,28 m2                                          

- obostavaný priestor nadstavby je 2544,50m3   
 
2. Napojenie na komunikačnú sieť :  
 
2.1. Dopravné napojenie : cez existujúcu miestnu  komunikáciu na Varšavskej ul. ďalej na 
komunikáciu na Račianskej ulici.   
2.2. Statická doprava : Pozdĺž Varšavskej  ulice sa vyznačí 10 nových parkovacích miest na 
parc.č.22063 k.ú. Nové Mesto (zvereného v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto), úpravy 
spevnených plôch, nových plôch, stojísk pre autá resp. úpravy účelových komunikácii, ktoré 
podliehajú stavebnému konaniu na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade - MČ Bratislava – Nové 
mesto, špeciálny stavebný úrad – odd. výstavby a investície. 

 
3. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu : 
 
3.1.Zásobovanie vodou : Z verejného vodovodu vo Varšavskej ul. cez jestvujúcu vodovodnú prípojku 
a cez jestvujúce domové rozvody.  
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3.2. Odvedenie odpadových vôd: Splaškové vody z nadstavby budú odvádzané do verejnej kanalizácie 
pred bytovým domom, cez dve jestvujúce kanalizačné prípojky a cez jestvujúce domové rozvody. 
Dažďové vody zo strechy budú odvádzané do verejnej kanalizácie cez  jestvujúce kanalizačné 
prípojky.  
3.3. Zásobovanie plynom: Z verejného NTL plynovodu cez jestvujúce NTL prípojky plynu a cez 
jestvujúce domové rozvody.  
3.4. Zásobovanie teplom : Bytový dom je napojený z OST Bratislavská teplárenská a.s. cez jestvujúcu 
teplovodnú prípojku. Navrhované byty budú vykurované samostatne lokálnym zdrojom tepla – 
plynovým závesným kotlom v každom byte. 
3.5. Zásobovanie el. energiou: Odber el. energie s inštalovaným výkonom 6 x 16 kW (čo predstavuje 
maximálny súčasný výkon 6 x 11 kW) pre 6 bytov bude zabezpečený z jestvujúcich NN prípojok 
bytového domu.  
3.6. Napojenie na telekomunikačnú sieť: z verejných telekomunikačných rozvodov, cez jestvujúce 
telefónne prípojky. 
 
 
4.    Pre uskutočnenie nadstavby sa ustanovujú tieto podmienky : 

 
1. Nadstavba bude uskutočňovaná podľa predloženej a hore uvedenej projektovej dokumentácie 

overenej v tomto konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti 
schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom. 

2. V stavebných prácach na nadstavbe možno pokračovať až po nadobudnutí právoplatnosti 
tohto dodatočného povolenia, ktoré je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania (§ 
70 stavebného zákona). 

3. Stavebník zabezpečí všetkých inžinierskych sietí (§75 stavebného zákona) oprávnenou osobou 
resp. organizáciou podľa zák. č. 215/1995 Z. z. na podklade  situačného výkresu overeného 
v územnom konaní. Stavebník je povinný v rámci povolenej nadstavby dodržať vytýčené právne 
hranice stavebného pozemku. 

4. Stavba sa bude realizovať dodávateľsky. Stavebník je povinný 15 dní po ukončení výberového 
konania oznámiť stavebnému úradu meno, /názov/, adresu, /sídlo/ zhotoviteľa stavby ( §62 ods.1 
písm.d a § 66 ods. 3, písm. h/ stav.zákona) a zabezpečenie odborného vedenia stavby –  
stavbyvedúci (§ 44 resp. §45, §46a,b stav. zákona). Bez zabezpečenia  odborného vedenia stavby 
nesmie byť začaté so stavebnými prácami. 

5. Stavba bude ukončená do 24  mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia (§66 
ods.2,písm.d/ stav. zákona).   

6. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii      
príslušná projektová dokumentácia overená stavebným úradom (§43i ods.5 stavebného zákona), 
stavebné povolenie a stavebný a montážny denník. (§ 46d stavebného zákona a § 28 vyhl. č. 
453/2000Z. z.) potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. 

7. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku aj v zmysle vyhl. č. 374/1990  
Zb.  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

8. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok (§ 66 ods. 2, písm. g/  a 
§ 43f stavebného zákona), ktorý je podľa osobitných predpisov (zák. č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel.  Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží 
stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v  
kolaudačnom konaní  (§ 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z.). 

9. Dokončenú stavbu, alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať až po jej 
skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona 
stavebníkovi na jeho návrh po dokončení stavby. K návrhu na kolaudačné rozhodnutie priloží 
doklady v zmysle § 17 a §18 vyhl. č. 453/2000 Z.z..  

 
10. Stavenisko musí  (§ 43i ods.3 stav. zákona):               
•  byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 

alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením, 
• byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o  stavbe a účastníkoch výstavby. 

Stavebník je povinný miestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko tabuľu primeraných 
rozmerov, na ktorej uvedie: 



 4 

a/ označenie stavby  (druh a účel) 
b/ označenie stavebníka  (meno a adresa) 
c/ zhotoviteľa stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor)                    
d/ termín začatia a ukončenia stavby 
e/ stavebný úrad kedy stavbu povolil   (číslo a dátum právoplatného stavebného povolenia)  
Tabuľu ponechá na stavenisku až do kolaudácie, 

• mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť, 

• umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie 
zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník  je povinný uskutočňovať 
stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah, 

• mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii 
doloží doklady o množstve a spôsobe  zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou 
stranou), pričom budú dodržané ust. zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne  záväzného  nariadenia hl. m. SR Bratislavy 
č.12/2001 o  nakladaní s komunálnymi  odpadmi a  drobnými  stavebnými odpadmi na území hl. 
m. SR Bratislavy v  platnom znení, VZN hl. m. SR Bratislavy č. 13/2001 o miestnom poplatku za 
zber, prepravu a zneškodňovanie  komunálnych  odpadov a drobných  stavebných  odpadov 
v platnom  znení a VZN č. 4/1996  mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o dodržiavaní 
poriadku a čistoty, 

• umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, mať vybavenie potrebné na 
vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  

• byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku 
a v jeho okolí (§ 43i ods. 3 písm. h) stav. zákona a napríklad zákon č.355/2007 Z.z.), ako aj 
ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov (zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zák. č. 478/2002 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov). 

 
11. Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať tieto 

podmienky: 

- znížiť negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, najmä § 27-29 

- dodržiavať ustanovenia vyhl. č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú 
zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže stavebník vykonávať len pondelok až piatok 
v čase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny 

- Neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok 
a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zák. č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm.e) a Šiesty oddiel – čl.44-ods.1. 

 
12. Stavebník je povinný v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného 

prostredia v Bratislave č. 1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva akčný plán na 
zabezpečenie kvality ovzdušia zabezpečiť:  

     - denne  počas  trvania  nebezpečenstva  prekročenia limitných noriem  (hodnôt–prekročenie 24 
hodinovej koncentrácie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30)  pravidelné čistenie 
komunikácií znečistených výjazdov vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií 
a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev 

     -  nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe pri ich  preprave. 
 
13. Stavebník je povinný dodržať podmienky z oznámenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS 
OD 34925/2010-14160-1 zo dňa 21.1.2010: 

- pred pokračovaním stavebných prác, maximálne do 30 dní od ich začatia  prerokovať projekt 
organizácie výstavby (dočasného dopravného značenia) v Operatívnej komisii Magistrátu hl.m.SR 
Bratislava – situácia dopravného režimu počas výstavby, z ktorej bude zrejmé: dočasné zábery 
komunikácií, etapizácia, obmedzenia verejnej dopravy, vjazdy staveniskovej dopravy na stavenisko 
a pod., 
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- prerokovať v Operatívnej komisií odd. prevádzky dopravy realizačný projekt – projekt organizácie 
dopravy- trvalého a dočasného dopravného značenia na základe schváleného dopravného režimu 
v rámci stavebného konania s priloženou pôvodnou situáciou, 

- pred kolaudáciou,  min. 30 dní, prerokovať v Operatívnej komisií odd. prevádzky dopravy projekt 
trvalého dopravného značenia. 

 
14. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a 

životného prostredia a ďalších podmienok pre uskutočnenie stavby (§ 66 ods.2, písm. b) a ods.3 
stav. zákona):  

• pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou 
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. 

• zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby,  
• vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných 

pomôcok na susedné pozemky,  
• dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami 

nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 
• v prípade poškodenia susedných nehnuteľností a majetku uviesť ich do pôvodného stavu a ak to 

nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných 
predpisov o náhrade škôd . 

• stavebník odstráni škody do 24 hod. v prípade porušenia sietí  
• dažďová voda musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlastný pozemok. 
 
Osobitné podmienky: 
15. Stavebník  je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má 

vlastnícky alebo iný právny vzťah. Bez súhlasu majiteľa nie je povolené skladovanie materiálu 
na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka, t.j. na uliciach, chodníkoch a podobne.  

16. Rešpektovať ustanovenia zák. č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a VZN č. 8/1993 
o starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. m. SR Bratislavy.  

 
17. Stavebník je povinný  zadovážiť si podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. aj :  
- povolenie na zaujatie verejného priestranstva napríklad pre zriadenie staveniska na príslušnom 
úrade, ktorým je Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, MÚ Bratislava–Nové Mesto, odd. výstavby 
a investícií,  resp. aj vlastníka pozemku ( ak vlastník pozemku nie je stavebník). 

- rozkopávkové povolenie mimo hraníc staveniska ( rozkopávkové povolenie v zmysle VZN hl. 
m. SR č. 12/96 o vykonávaní rozkopávkových prác na území hl. m. SR Bratislavy) je nutné 
požiadať príslušný cestný správny orgán, 

- zadovážiť si príslušné rozhodnutie resp. ohlásenie k úpravám spevnených plôch, nových 
plôch, stojísk pre autá resp. úpravy účelových komunikácií, ktoré podliehajú stavebnému 
konaniu na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade - MČ Bratislava – Nové mesto, špeciálny 
stavebný úrad – odd. výstavby a investície 

 
18. Stavebník je povinný dodržať podmienky správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov 

a organizácií, ktoré sa vyjadrili k stavbe pred stavebným konaním: 

Hlavné mesto SR Bratislava záväzné stanovisko MAGS ORM 42406/09-245204 zo dňa 2.7.2009 , 
najmä: 
- predložiť v rámci kolaudačného konania na oddelenie životného prostredia Magistrátu hl. m.SR 
Bratislavy projektovú dokumentáciu stavby na posúdenie malého zdroja znečistenia ovzdušia 
z hľadiska ochrany ovzdušia podľa § 34 zákona č.478/2002 Z.z., 

- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č.8/1993 
o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy, 

- preukázať v rámci stavebného konania riešenie nakladania s komunálnym odpadom a nakladania 
s odpadmi zo stavebnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi, 

- umiestniť kontajnery, resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za 
dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok, umiestnenie riešiť tak, aby 
obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom, 

- požiadať v kolaudačnom konaní oddelenie životného prostredia magistrátu o vyjadrenie 
k nakladaniu s odpadmi zo stavebnej činnosti a k umiestneniu zariadenia a priestoru na nakladanie 
s komunálnym odpadom, 
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- preukázať v kolaudačnom konaní realizáciu sadových úprav podľa schválenej projektovej 
dokumentácie. 
 

Hlavné mesto SR Bratislava , odd. ŽP súhlas na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia č. 
MAGS OZP 48029/2008-305249/Si zo dňa 9.10.2008 : 
- Preukázať v kolaudačnom konaní Oddeleniu ŽP Magistrátu realizačným projektom stavby 
odvádzanie znečisťujúcich látok nad strešnou konštrukciou objektu samostatnými dymovodmi 
s ústím vo výške á + 21,470m nad terénom, s prevýšením 1m nad atikou strechy v súlade so 
schválenou PD. 

- Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. zariadenia, v ktorých sa manipuluje 
s prašnými látkami, zakapotovať. 
 

MČ Bratislava- Nové Mesto, záväzné stanovisko č. 1763/2009 z 28.7.2009 v ktorej potvrdzuje 
platnosť záväzného stanoviska č. Star-1792/05 zo dňa 13.7.2005.  
 
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave č.ZPO/2005/05506/BUB-BAIII zo dňa  

27.07.2005  odbor ochrany prírody a krajiny najmä : 
- na predmetné územie sa vzťahuje 1. stupeň ochrany v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. 
 
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave č.ZPH/2008/08068/III/DAD zo dňa  26.9.2008 

odbor odpadového hospodárstva  najmä : 
- držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým 

osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené 
- držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odviesť 

k oprávnenému odberateľoví 
- držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom 
- držiteľ odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej 

nakladať s odpadmi, v prípade že to nie je možné alebo účelné, zabezpečí ich  zneškodnenie 
- držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení 

a zneškodnení 
- držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a a nakladaní s odpadom  (§ 10 vyhlášky MŽP SR č. 

283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v termíne do 
31.januára nasledujúceho kalendárneho roka 

- držiteľ odpadov v kolaudačnom konaní predloží stavebnému úradu doklady preukazujúce 
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou. 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, č. RÚVZ/23-12520/2008 najmä  
-   zabezpečiť odvetranie všetkých priestorov, ktoré nemajú možnosť priameho vetrania oknami 
-   riešiť potrebnú nepriezvučnosť medzi jednotlivými bytovými priestormi podľa požiadaviek STN 73 
0532 Hodnotenie zvukoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. 

 
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave - Krajský dopravný inšpektorát- odbor dopravného 
inžinierstva, stanovisko č. č. KRP-7-171/DIO-2008 z 7.11.2008, najmä: 
- parametre parkovacích státí navrhnúť v zmysle STN 73 6056 tak, aby bol umožnený bezpečný 
a plynulý vjazd a výjazd vozidiel, pričom ich šírkové parametre odporúčame navrhnúť pre vozidlá 
skupiny 1, podskupiny 0 2 (šírka vozidla 1,80 m) 

- vytvorením celkového počtu 10 parkovacích miest pre potreby statickej dopravy pre daný objekt 
v zmysle STN 73 6110 je primerane uspokojivé 

- pred začatím výstavby spevnených dopravných plôch a komunikácií predložiť projekt trvalého 
dopravného značenia a dopravného napojenia stavby na definitívne odsúhlasenie v operatívnej 
komisií Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. V prípade zásahu do priľahlých cestných komunikácií 
predložiť na odsúhlasenie v operatívnej komisií aj projekt organizácie dopravy počas výstavby. 

 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 33221/4022/08/Ri zo dňa 29.09.2008, s podmienkou:  
- za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej a kanalizačnej prípojky nesie vlastník 
prípojok, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. 
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Západoslovenská energetika, a.s. zo dňa 27.10.2008, s podmienkami, hlavne: 
- stavba musí rešpektovať existujúce zariadenia ZSE a dodržať ich ochranné pásma v súlade s § 36 
zákona č. 656/2004 Z.z o energetike a jeho noviel a nadväzných legislatívnych predpisov, 

- požadovaný odber el.energie s inštalovaným výkonom 96 kW( čo predstavuje maximálny súčasný 
výkon 66 kW) pre 6 b.j. bude zabezpečený z existujúceho distribučného káblového rozvodu po 
rekonštrukcii prípojky NN, čo investor zabezpečí investor na vlastné náklady.  

- elektromery umiestniť v skupinových rozvádzačoch RE tak, aby boli kedykoľvek prístupné za 
účelom kontroly, odpočtu..Pred elektromery použiť hlavné ističe s menovitým prúdom 
zodpovedajúcim súčasným výkonom jednotlivých odberov. 

-  pripojenie budúcich koncových odberateľov v nových bytoch bude riešené samostatne na základe 
Zmlúv o pripojení odberných zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s. po 
predložení žiadosti o pripojenie zariadení k distribučnej sústave.  

 
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania k predmetnej stavbe:   
 
Daniel Uhlík a Anna Uhlíková, bytom Račianska 56, Michal Grožák, Račianskej 58, Zlatica 
Dostálová, bytom Račianska 60, Zuzana Lengová, bytom Račianska 60, Michaela Salčáková, bytom 
Račianska 58, Anna Bardúnová a Štefan Bardún, bytom Račianska 58, Justína Husárová, bytom 
Račianska 56, Štefan Perbecký, bytom Račianska 58, Ivana Novotná, bytom Račianska 58, Ing. Daniel 
Godál, bytom Račianska 60, Bohumil Štubňa, bytom Račianska 56, Edita Rušinová, bytom Račianska 
58, všetci v Bratislave PSČ 83102,  
ako účastníci konania, uplatnili v určenej lehote k predmetnému návrhu námietky a pripomienky 
uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia, s ktorými sa stavebný úrad podrobne zaoberal, posúdil ich 
opodstatnenosť z hľadiska príslušných právnych predpisov, najmä stavebného zákona a súvisiacich 
osobitných predpisov a po ich vyhodnotení rozhodol o nich takto:  

 
Stavebný úrad  uplatnené námietky zamieta ako neopodstatnené.  
 
 Ostatní účastníci konania nevzniesli námietky ani pripomienky, stanoviská dotknutých 
orgánov štátnej správy neboli protichodné ani záporné. 
 

O d ô v o d n e n i e : 

 
         Vo výroku uvedení stavebníci  podali na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie dodatočného  
povolenia na zmenu dokončenej stavby - nadstavbu bytového domu Varšavská ul.31, Bratislava     
spolu s projektovou dokumentáciou s názvom „Nadstavba bytového domu na Varšavskej  ul. č.  31 
v Bratislave“, ktorá  sa nachádza na pozemku parc. č. 13058/1, 13058/2 k.ú. Nové Mesto v Bratislave, 
MČ Bratislava-Nové Mesto. 
 
Jeho žiadosť po doplnení obsahuje predpísané doklady : 
A)  Doklady o vlastníckom a inom práve k pozemkom a stavbe: 
- Výpis z listu vlastníctva č. 3215 (bytový dom do súpisným č. 218) na pozemok parc. č. 13058/1, 
13058/2 k.ú. Nové Mesto (bytový dom súpisné číslo 218),   

- Výpis z listu vlastníctva č. 3151 na pozemok parc.č.13057/1 (ostatné plochy, t.j. spoločný dvor) zo 
dňa 23.10.2009,  kópia z katastrálnej mapy  

- Zmluva o nadstavbe domu, uzavretej medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome na Varšavskej  ul.č.31 a stavebníkmi JUDr. Marta Heydingerová, Varšavská 31, Bratislava, 
Vladimírom Andrášom, Dostojevského rad 1, Bratislava a REEBAU,s.r.o., Dudvážska 41, 
Bratislava. 

- dohoda medzi navrhovateľom a vlastníkom susedného pozemku parc.č.13062/2,3 k.ú. Nové Mesto, 
Ondrejkoviča Ladislava, bytom Karpatské nám. 11, Bratislava, so súhlasom na umiestnenie 
staveniska zo dňa 23.10.2009. 

-  súhlas s dopravným riešením - parkoviskom na komunikácií na pozemku parc.č. 22063 zvereného 
do správy mestskej časti Bratislava- Nové Mesto zo dňa 11.6.2010 

-  plná moc stavebníkov pre zástupcu v konaní Ing. Andreu Kršákovú, AK Inžiniering,s.r.o.,Pri mlyne 
12,831 07 Bratislava   zo dňa 21.4.2008  

-  Mestská časť Bratislava– Nové Mesto, odd. podnikateľské, právne a správy majetku č. PPaSM 
301/2008 zo dňa 11.6.2008 
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B) Dokumentácia: 
- Dokumentácia pre stavebné povolenie, vypracovanú Ing. arch. M. Fleischmannom, zodp. 

projektant Ing. D. Polónyi (07/2005, úprava z 03/2008), svetlotechnický posudok od 
zodpovedného proj. Ing. Iringovej, PhD. Z 04/2008.   

C) Rozhodnutia, súhlasy : 
- Hlavné mesto SR Bratislava, odd. ŽP súhlas na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
č. MAGS OZP 48029/2008-305249/Si zo dňa 9.10.2008 

D) Kladné posúdenia dotknutých orgánov okrem uvedených vo výroku rozhodnutia:  
- Mestská časť Bratislava–Nové Mesto, odd. výstavby a investícií č.Val-599/2008 zo dňa 

12.06.2008 
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave č. ORHZ-3526/2008 zo dňa 

14.10.2008, 
- SPP, a.s. 6.11.2008 , ev.č. 9048011008 
- OLO,a.s. č. Zak /650/08-Šá, 6.11.2008  
 

Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby č.813 pod č. ÚKaSP-2009-08/715/ 
2R–KON-813 zo dňa 20.10.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.5.2010 po rozhodnutí Krajského 
stavebného úradu v Bratislave č. A/2010/1578/KIZ zo dňa 21.4.2010, tak ako je zakreslená v grafickej 
prílohe na podklade katastrálnej mapy v mierke 1:1000, overenej odvolacím orgánom, ktorá tvorí  
neoddeliteľnú súčasť uvedeného rozhodnutia. 

Po doplnení žiadosti stavebný úrad listom č. ÚKaSP-2011-10/ 1975-oz sp2- KON zo dňa 
31.1.2011 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o dodatočnom povolení 
stavby a upustenie od ústneho konania na uvedenú stavbu a termín, do ktorého mohli uvedení podať 
svoje námietky a pripomienky. Postupoval pritom podľa § 88a a § 61 ods. 1-3  stavebného zákona.  

 
Účastníci konania: Daniel Uhlík a Anna Uhlíková, bytom Račianska 56, Ľudmila Grožáková, 

bytom Wolkrova 3 (vlastníčka bytu na Račianskej 58), Zlatica Dostálová, bytom Račianska 60, 
Zuzana Lengová, bytom Račianska 60, Mária Chalupkova, bytom Račianska 60, Michaela Salčáková, 
bytom Račianska 58, Anna Bardúnová a Štefana Bardúna, bytom Račianska 58, Justíny Husárovej, 
bytom Račianska 56, Štefana Perbeckého, bytom Račianska 58, Juraja Novotného, bytom Račianska 
58, Ing. Daniela Godála, bytom Račianska 60, Bohumila Štubňu, bytom Račianska 56, Edity 
Rušinovej, bytom Račianska 58, všetci v Bratislave PSČ 83102 uplatnili v určenej lehote 
k predmetnému návrhu námietky a pripomienky, ktoré sú v každom podaní totožné.    

 
Stavebný úrad sa podrobne zaoberal všetkými námietkami a pripomienkami účastníkov konania, 

ktoré uplatnili v tomto konaní, posúdil ich opodstatnenosť z hľadiska príslušných právnych predpisov, 
najmä stavebného zákona a súvisiacich osobitných predpisov a po vyhodnotení ich zamietol ako 
neopodstatnené z nasledovných dôvodov:   

 
1. zotrvanie na námietkach uplatnených v územnom a začatom stavebnom konaní voči umiestneniu 
a povoleniu predmetnej zmeny stavby; 
k tejto námietke stavebný úrad uvádza, že k námietkam, ktoré boli uplatnené v územnom konaní 
sa v konaní o dodatočnom povolení zmeny stavby už neprihliadlo vzhľadom na ustanovenie § 61 
ods. 1 stavebného zákona;  
 

2. s námietkami, ktoré boli uplatnené v začatom stavebnom konaní a aj v tomto konaní sa stavebný 
úrad v tomto konaní zaoberal a uvádza k nim nasledovné:        

- námietka týkajúca sa právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby z dôvodu, že Krajský 
stavebný úrad nerozhodol riadne o odvolaní, 
územné rozhodnutie je právoplatné a záväzné pre účastníkov konania a v tomto konaní je preto 
podkladom pre rozhodnutie stavebného úradu;         

- námietka týkajúca sa povinnosti uvádzania mien a priezvisk všetkých účastníkov konania v zmysle 
vyhl. č. 453/2000 Z.z. (§3 ods.1 písm.c/, §4 ods. 1 písm.a/, §8 ods. 1 písm. g/, §10 ods.1 písm a/) 
a napr. aj  §35 ods.1 stavebného zákona a §14 správneho poriadku, 
stavebný úrad  posúdil už v územnom konaní, že ide o zmenu stavby s veľkým počtom účastníkov 
konania s čím sa stotožnil aj odvolací orgán vo svojom  rozhodnutí č. A/2010/1578/KIZ zo dňa 
21.4.2010; sú nimi popri stavebníkoch vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na 
Varšavskej ul.č.31 v Bratislave a pozemkov parc. č. 13058/1 a 13058/2, k.ú. Nové Mesto, vlastníci 
pozemku parc. č. 13057/1, vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Račianskej 
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ul.č.56,58,60 v Bratislave a pozemkov parc. č. 13058/3 13058/4 a 13058/5, k.ú. Nové Mesto); 
vzhľadom na veľký počet účastníkov konania stavebný úrad postupoval v tomto konaní podľa § 61 
ods. 4 stavebného zákona v spojitosti s § 8 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 453/2000 Z .z., v intenciách 
ktorých sa pri veľkom počte účastníkov konania ich zoznam neuvádza a oznámenie o začatí 
konania sa im doručuje verejnou vyhláškou; v zmysle § 69 ods. 1 stavebného zákona sa 
rozhodnutie o povolení stavby (v tomto prípade dodatočnom povolení) oznámi účastníkom konania 
rovnakým spôsobom ako oznámenie o začatí stavebného konania (v tomto prípade konania 
o dodatočnom povolení, nakoľko podľa § 88 ods. 7 stavebného zákona sa na konanie 
o dodatočnom povolení stavby primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až 66 tohto zákona; vzhľadom 
na citované ustanovenia stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky stavebný úrad neuviedol 
v oznámení o začatí konania a v tomto rozhodnutí osobitne každého účastníka  menovite, ale ich 
okruh vymedzil uvedením parcelného čísla konkrétneho pozemku na základe vlastníckeho práva 
účastníkov konania ku konkrétnej nehnuteľnosti; účastníkov konania tak možno jednoznačne 
identifikovať a doručiť im písomnosti a rozhodnutie formou verejnej vyhlášky v súlade so 
zákonom, ako to vyplýva aj z rozdeľovníka o doručovaní;  doručenie verejnou vyhláškou stavebný 
úrad vykonal tak, že oznámenie o začatí tohto konania vyvesil na dobu 15 dní na úradnej tabuli 
s vyznačením dňa vyvesenia a zvesenia; okrem toho oznámenie o začatí konania zverejnil aj iným 
spôsobom v mieste obvyklým v záujme toho, aby sa o prebiehajúcom konaní účastníci konania 
určite dozvedeli, a to tak. že  zabezpečil prostredníctvom Spoločenstva vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov a pozemkov Bratislava Račianska 58,58,60 so sídlom Račianska 60, 
Bratislava v zastúpení predsedníčky p. Lengovej Zuzany jeho vyvesenie po dobu 15 dní vo 
vchodoch bytových domov, čo sa aj uskutočnilo a rovnakým spôsobom bude účastníkom konania 
oznámené aj toto rozhodnutie; z uvedených dôvodov stavebný úrad považuje uvedenú námietku 
za neopodstatnenú. 

- námietka týkajúca sa problému parkovania  a nových parkovacích miest 
nadstavba a parkovacie státia boli umiestnené rozhodnutím o umiestnení stavby č.813 pod č. 
ÚKaSP-2009-08/715/ 2R– KON - 813, zo dňa 20.10.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
18.5.2010 po rozhodnutí Krajského stavebného úradu v Bratislave č. A/2010/1578/KIZ zo dňa 
21.4.2010, tak ako bolo zakreslená v grafickej prílohe na podklade katastrálnej mapy v mierke 
1:1000, overenej odvolacím orgánom, ktorá tvorí  neoddeliteľnú súčasť uvedeného rozhodnutia; 
stavebný úrad nepovoľuje stavebné úpravy pre parkovacie státia, ale podľa podmienky č.20 tohto 
rozhodnutia je stavebník povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si príslušné rozhodnutie 
resp. ohlásenie k úpravám spevnených plôch, nových plôch, stojísk pre autá resp. úpravy účelových 
komunikácií, ktoré podliehajú stavebnému konaniu na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade - MČ 
Bratislava – Nové mesto, špeciálny stavebný úrad – odd. výstavby a investície. 
Stavebník je povinný, aj keď stavebné úpravy pre realizáciu parkovacích státí budú alebo nebudú 
potrebné, splniť podľa bodu č.16 tohto rozhodnutia podmienky z oznámenia Hlavného mesta SR 
Bratislavy č. MAGS OD 34925/2010-14160-1 zo dňa 21.1.2010. Stavebník je povinný prerokovať 
v Operatívnej komisií odd. prevádzky dopravy realizačný projekt – projekt organizácie dopravy- 
trvalého a dočasného dopravného značenia na základe schváleného dopravného režimu v rámci 
stavebného konania s priloženou pôvodnou situáciou a následne pred kolaudáciou  min. 30 dní, 
prerokovať v Operatívnej komisií odd. prevádzky dopravy projekt trvalého dopravného značenia. 
Z uvedených dôvodov stavebný úrad považuje uvedenú námietku za neopodstatnenú. 

- námietka týkajúca sa rozsahu stavby a súvisiacim svetlotechnickým problémom 
stavebný úrad a odvolací orgán o totožnej námietke rozhodol v územnom konaní v rozhodnutí  č. 
ÚKaSP-2009-08/715/ 2R– KON - 813, zo dňa 20.10.2009 o umiestnení nadstavby, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 18.5.2010 po rozhodnutí Krajského stavebného úradu v Bratislave č. 
A/2010/1578/KIZ zo dňa 21.4.2010, tak ako bolo zakreslené v grafickej prílohe na podklade 
katastrálnej mapy v mierke 1:1000, overenej odvolacím orgánom, ktorá tvorí  neoddeliteľnú súčasť 
uvedeného rozhodnutia; táto námietka nie je predmetom stavebného konania. 

- námietka týkajúca sa  umiestnenia kontajnerov 
kontajnerové stojisko bude  ponechané na svojom pôvodnom mieste a počet kontajnerov sa 
nemení, zvýši sa len pravidelnosť ich vyprázdňovania. Stavebný úrad a odvolací orgán o totožnej 
námietke rozhodol v rámci rozhodnutia o umiestnení stavby;  z uvedených dôvodov stavebný úrad 
považuje uvedenú námietku za neopodstatnená. 
 

- námietka voči nefundovanému podaniu zástupcu stavebníka o späťvzatí žiadosti o stavebné 
povolenie, hlavne voči jeho obsahu,  
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- námietka ohľadne zastavenia konania bez rozhodnutia o zastavení konania, oznámeného   
účastníkom konania čím sa im zmarila možnosť podať odvolanie proti nemu s poukazom na  
ustanovenia § 30 ods.1 písm. b), § 30 ods.2 a ods.3 správneho poriadku a tiež  §30 ods.1 písm. j) 
správneho poriadku a § 60 ods.2 písm. f) stavebného zákona, 

- v uvedenej súvislosti  poukázanie na porušenie zák. č. 365/2004 Z. z. (antidiskriminačný zákon) 
napr. ust. § 2 ods.1 a 3 ako aj čl.2 ods.2 Ústavy SR,  

 
pripomienka k sankcionovaniu stavebníkov pokutami podľa §105 a §106 správneho poriadku 
predtým ako stavebný úrad využil svoje oprávnenie podľa §60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona  
rozhodnúť o zastavení stavebného konania, začatého na žiadosť stavebníka, z dôvodu, že začal 
uskutočňovať nadstavbu bez stavebného povolenia, zástupca stavebníka písomne listom zo dňa 
19.11.2010 v jeho mene vzal žiadosť o vydanie stavebného povolenia späť. V odôvodnení podania 
o späťvzatí jednoznačne deklaruje, že stavebné práce súvisiace s nadstavbou, na ktorú stavebný 
úrad vydal stavebné povolenie už bolo začaté, napriek tomu, že stavebné povolenie ešte 
nenadobudlo právoplatnosť, čo je dôvodom späťvzatia žiadosti o vydanie stavebného povolenia.  
Z uvedeného dôvodu stavebný úrad aplikoval ustanovenie § 60 ods. 2 písm. e) stavebného zákona, 
podľa ktorého stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník vzal žiadosť o stavebné 
povolenie späť. V citovanom ustanovení stavebného zákona ako osobitného predpisu vo vzťahu 
k správnemu poriadku nie je zastavenie stavebného konania z dôvodu späťvzatie žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia podmienené súhlasom ostatných účastníkov konania. Platí pritom dispozičná 
zásada, ktorá umožňuje žiadateľovi, resp. v prípade viacerých spoločných žiadateľov disponovať 
so svojim podaním. Stavebný úrad vo väzbe na ustanovenie § 140 stavebného zákona, z ktorého 
vyplýva, že na konania podľa tohto zákona, ak nie je ustanovené inak, sa vzťahujú všeobecné 
predpisy o správnom konaní (správny poriadok), v ďalšom postupe subsidiárne použil ustanovenia 
§30 ods.2 a 3 správneho poriadku, podľa ktorých sa proti rozhodnutiu o zastavení konania 
z dôvodu, že účastník vzal svoj návrh späť, nemožno odvolať a rozhodnutie o zastavení konania sa 
iba vyznačí v spise. Aj v prípade, že by stavebníci svoju žiadosť nevzali späť, tá skutočnosť, že 
začali nadstavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, má rovnaký následok, 
a to zastavenie stavebného konania podľa  § 60 ods. 2 písm. f) stavebného zákona.  Zastavením 
stavebného konania, rešpektujúc pritom  zásadu hospodárnosti konania podľa § 3 ods. 3 posledná 
veta správneho poriadku,  nedošlo a ani nemohlo dôjsť k žiadnemu porušeniu práv a právom 
chránených záujmov ostatných účastníkov konania. V konaní o predmetnej nepovolenej nadstavbe, 
ktoré následne začalo na podklade žiadosti stavebníkov o jej dodatočné povolenie mali postavenie 
účastníkov konania s možnosťou uplatniť svoje procesné práva, čo účastníci uvedení vo výroku 
tohto rozhodnutia aj využili. Stavebný úrad v konaní o žiadosti stavebníkov o dodatočné povolenie 
predmetnej nadstavby  upovedomil účastníkov konania o zastavení stavebného konania s tým, že 
stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť, čo znamená, že stavebníci nie sú oprávnení podľa 
neho stavať. Rozhodnutím zo dňa 31.01.2011 č. ÚKaSP-2010/1974_SP-KON uložil stavebníkom 
predbežné opatrenie s okamžitou platnosťou sa zdržať ďalších stavebných prác na rozostavanej 
nadstavbe s výnimkou dokončenia izolácie, klampiarskych prvkov a odtokov na postavenom 
zastrešení stavby s tým, že zároveň vylúčil odkladný účinok prípadne podaného odvolania; ďalej 
stavebný úrad začal voči stavebníkom konanie o správnom delikte, resp. o priestupku v zmysle 
príslušných ustanovení stavebného zákona, ktoré ešte nie je ukončené. 
 
Námietky uvedených účastníkov konania stavebný úrad zamietol vo výrokovej časti ako 

neopodstatnené z hore uvedených dôvodov. Ostatní účastníci konania nevzniesli námietky ani 
pripomienky. Stanoviská dotknutých orgánov neboli protichodné ani záporné.  

 
V konaní o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad preskúmal žiadosť v súčinnosti 

s dotknutými orgánmi, ktoré chránia záujmy podľa osobitných predpisov v zmysle ustanovení §§ 61, 
62, 64 a 88a stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené 
verejné záujmy chránené týmto zákonom, osobitnými predpismi a nie sú neprimerane obmedzené 
alebo ohrozené práva  a právom chránené záujmy účastníkov konania. Projekt stavby overený v tomto 
konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.  

Stavebný úrad zistil, že stavebníci splnili podmienky pre vydanie dodatočného stavebného 
povolenia  na uvedenú stavbu.  Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody stavebný úrad rozhodol tak, ako 
je vo výroku tohto rozhodnutia uvedené. 
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P o u č e n i e : 
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad. Ak 
stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 ods. 1 
správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu  v Bratislave. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom  podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku 
po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf Kusý 
starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

 
 

Správny poplatok vo výške . 46 eur bol zaplatený pred prevzatím tohto rozhodnutia. 
 
Doručuje sa :  Účastníkom konania:  
1. stavebník: JUDr. Marta Heydingerová, Varšavská 31, 831 02 Bratislava 3 
2. stavebník: Vladimír Andráš, Dostojevského rad 1,811 09 Bratislava 
3. stavebník: REEBAU, s.r.o., Dudvážska 41, Bratislava 
4. zastúpenie: AK Inžiniering,s.r.o.,Pri mlyne 12,831 07 Bratislava    
5. Vlastníkom pozemku, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Varšavskej ul. č.31, Bratislava (parc. č. 

13057/1,2,... k.ú. Nové Mesto), na Račianskej ul.č.56,58,60 v Bratislave (na pozemku parc. č. 13058/3, 13058/4, 
13058/5, ...k.ú. Nové Mesto ), vlastníkovi pozemku parc.č. 13062/2,3 k.ú. Nové Mesto a stavieb na nich a ostatným 
vlastníkom susedných stavieb a pozemkov, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám  môžu byť 
rozhodnutí priamo dotknuté, sa doručuje verejnou vyhláškou, 

6. Mestská časť Bratislava- Nové Mesto–MU Bratislava- Nové Mesto, odd. správy majetku, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
(vlastník pozemku č. 22063k.ú. Nové Mesto) 

7. Hl.mesto SR Bratislava, majetkové odd., Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava (vlastník parc.č.130660/2 ) 
Na vedomie: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava,  OÚPRM, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava  
2. Mestská časť Bratislava- Nové Mesto – MU, odd. VaI, Junácka 1, 832 91 Bratislava  
3. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 19 Bratislava  
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava  
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran. zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
6. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
7. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 
8. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
9. Ondrejkovič Ladislav, Karpatské nám. 11,Bratislava – (Vlastník pozemku parc.č.13062/2,3) 
 
Doručuje sa na vyvesenie verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku účastníkom konania uvedeným 
v rozdeľovníku pod č. 5  so žiadosťou o vyvesenie na úradnej  tabuli po dobu 15 dní : 
1. Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, org. referát , Junácka 1,832 91 Bratislava   
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta, Primaciálne nám.1, 811 99 Bratislava 
3. NOVBYT s.r.o., Hálková 11, 831 03 Bratislava so zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov a pozemkov na 

Varšavskej ul.31, Bratislava so žiadosťou o vyvesenie vo vchodoch bytových domov  na Varšavskej ul.31 po dobu 15 dní 
a potvrdené vráti tunajšiemu úradu. 

4. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov a pozemkov Račianska 56,58,60, so sídlom Račianska 60, 
Bratislava, v zastúpení predsedníka p. Zednikovič Dragan, so žiadosťou o vyvesenie vo vchodoch bytových domov na 
Račianskej ul.č.56, 58, 60 v Bratislave po dobu 15 dní a potvrdené vráti tunajšiemu úradu 

 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa:  ............................................................... Zvesené dňa :.....................................................................                                                                                                        
.                                                                              (pečiatka, podpis, ulica a číslo vchodu, zapísať už pri vyvesení) 
 
Pri zverejnení tohto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, je potrebné vyznačiť deň vyvesenia (už pri 
zavesení) a zvesenia a predložiť do spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 


