
(/fax
02 / 49 253 111
02 / 45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: banm@banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,30

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

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
 / 4107/2017/UKSP/VIDM Ing. Vidličková / 0249253364 /

stavebne@banm.sk
4.4.2017

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
823/2017/UKSP/HAVK/VIDM-2 zo dňa 14.2.2017 dodatočne povolila zmenu stavby pred
dokončením stavby:" „Rodinný dom s vodovodnou a NN prípojkou, žumpou“ na Chrasťovej ul.
v lokalite Koliba – Stráže v Bratislave na pozemku parc.č. 6197/23 v katastrálnom území
Vinohrady, ktorá bola povolená  rozhodnutím č.ÚKaSP-2008/1627-Taš dňa 12.12.2008 s
právoplatnosťou dňa 26.3.2009 stavebníkovi spoločnosti FUNDAMENTA s.r.o., so sídlom
Šancová 42, 811 05 Bratislava.

Voči tomuto rozhodnutiu sa dňa 14.3.2017 odvolala účastníčka konania Valéria Čenčaríková,
bytom Úžiny 12, 831 06 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 14.3.2017

K odvolaniu sa vyjadrujú:
1. FUNDAMENTA s.r.o., Šancová 42, 811 05 Bratislava
2. Ing. Viera Lauková, Vyšehradská 27, 851 06 Bratislava
3. DAPO, s.r.o., Šancová 42, 811 05 Bratislava
4. Ján Poláčik, Leánska 6, 831 52 Bratislava
5. Ing. Robert Čenčarík, Úžiny 12, 831 06 Bratislava

Podľa rozdeľovníka
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6. Ing. Juraj Galvánek, Domovina 236, Šenkvice
7. Ing. Július Hétharši CSc., Považanova 4, 841 02 Bratislava
8. PhMr. Marta Hétharšiová, Považanova 4, 841 02 Bratislava
9. Ing. Eva Kasanová, Exnárova 21, 821 03  Bratislava
10. MVDr. Igor Svoboda, Clementisova 8, Bánovce nad Bebravou
11. Mgr. Martin Maňo, maňo s.r.o., Bernolákova 1/A, 900 31 Stupava
12. Ing. Ladislav Blahút, Lotyšská 50, 821 06 Bratislava

Na vedomie
13. Valéria Čenčaríková, Úžiny 12, 831 06 Bratislava



VALÉRIA ČENČARÍKOVÁ, ÚŽINY 12, 831 06 BRATISLAVA
M’HSTNY ÚRAD BR MISIA'

VÉ MESTO

1 í. 03. 2017 čf i MČ Bratislava- Nové mesto 
Mgr. Rudolf Kusý starosta

-  ma /  j Junácka č 1
832 91 BRATISLAVA

V Bratislave 10.03.2017 V/ľ>f

Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu 823/2017/UKSP/HAVK/VIDM-2 a sťažnosť voči rozhodnutiu ÚKaSP-2008/1627
- Taš.

Odvolávam sa týmto voči rozhodnutiu 823/207/UKSP/HAVK/VIDM-2,(dor.2,3,2017) ktorým dodatočne 
povoľujete zmenu stavby pred dokončením stavby, nakoľko týmto rozhodnutím došlo k opakovanému 
porušeniu stavebného zákona, ktorý bol porušený už rozhodnutím o stavebnom povolení č.ÚKaSP-2008/1627- 
Taš a nerieši žiadne naše dôvodné námietky, nakoľko vraj sa tieto námietky netýkajú predmetu konania. Pýtam 
sa teda a čoho sa týkajú moje námietky, ak nie predmetu konania?

Naše námietky sa týkali, toho že pôvodné stavebné povolenie malo vážne právne vady a stavba získala 
stavebné povolenie napriek tomu, že:

1. Nemá a nemala doriešenú prístupovú komunikáciu, čo patrí spravidla k prvým podmienkam, ktoré 

musia byť splnené na to, aby stavba získala stavebné povolenie podľa §47 zákona č. 50/1976 

Zb. písmeno b:

b) stavba nebola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie,

2. Je umiestnená 60cm od našej parcely. Na základe dobrých rodinných vzťahov a v dobrej viere,že si 
navzájom pomôžeme sme s Ing.Rastislavom Laukom podpísali písomnú dohodu o vzájomnom 
umiestnení stavieb na p.č.6197/la 6197/14 ktorá je priložená k SP. Ing.Rastislav Lauko previedol 
rozostavenú stavbu so špekulatívných dôvodov na firmu Fundamenta s.r.o.,ktorej vlastníkom je ta 
istá osoba s jeho matkou. Prehlásil písomne na súde, že dohodu neuznáva a je premlčaná. Podľa 
vyhl.532/2002 Z.z.§6b.2 stavbu možno umiestniť na hranici pozemku (alebo 60cm)len ak jej 
umiestnením nebude trvale obmedzenie užívania priestorov súsedného pozemku na určený účel. 
V tomto prípade sa jedná o znehodnotenie pozemku pre účel výstavby rodinného domu,pokiaľfirma 
Fundamenta s.r.o. neprevezme záväzok stavebníka Ing.R.Lauku vyplývajúci zo schválenia SP,musí 
v zmysle zákona byť stavba umiestnená 3 metre od našej parcely a teda nemôže v prospech firmy 
Fundamenta s.r.o. byt vydané dodatočné povolenie na zmenu stavby.

3. Má umiestnené okná smerom ku našej parcele, čo pred spomínanou dohodou bolo ústne dohodnuté 
,že so strany našej parcele môžu byť iba vetracie okná a túto povinnosť prikazuje i stavebný zákon.V 
projektovej dokumentácií podľa ktorej bolo vydané SP zrejme boli vo výkresovej časti naprojektované 
okná s parapetom 90cm,čiže bez obmedzenia zákona. Stavebný úrad M.Č.Nové mesto bez nášho 
vedomia mu ich schválil Až počas výstavby sme zistili, že i v tomto zmysle bol porušený zákon a podali 
sme sťažnosť na stavebný úrad, ktorý to neriešil a zdôvodnil, že v tých priestoroch nie sú obytné 
priestory. Mestská časť Nové mesto má chrániť rovnako naše záujmy ako záujmy žiadateľa o stavebné



povolenie, čo v tomto prípade sa nestalo a preto je povinná procesné chyby napraviť i v prípade,že 
kompetentné osoby,ktoré to zavinili a nás tým poškodili kompletne z úradu odišli a robia nepoctivo na 
iných úradoch verejnej správy.

Rozhodnutie o povolení takejto stavby nás ako vlastníkov (mňa a môjho syna) diskriminuje, proti čomu nás
chráni Ústava SR ako aj medzinárodné zmluvy o ľudských právach, ktoré SR ratifikovala, a výrazne
znehodnotilo náš pozemok. Je v rozpore s dobrými mravmi a smrdí korupciou a zneužitím právomoci
verejného činiteľa. V súvislosti s povolením stavby, o ktorej ste takto rozhodli došlo k porušovaniu zákonov
vo viacrých inštitúciách verejnej správy, čo môžeme považovať za extrémne podozrivé a preto žiadame
o nápravu chýb spôsobenú verejnou správov v náš neprospech a majetkovú újmu.

Dodatočné schválenie takejto stavby nie je možné, pretože stavba nespĺňa náležitosti, ktoré požaduje zákon. 
Takéto rozhodnutie vážnym spôsobom zasahuje do našich práv ako vlastníkov susednej parcely a znehodnocuje 
nám náš majetok a je teda v rozpore s dobrými mravmi.

Vy ste však napriek vážnemu porušeniu zákona rozhodli o povolení stavby ako aj o dodatočnom povolení zmien 
stavby.

Žiadam Vás týmto o zrušenie stavebného povolenia pre túto stavbu, nakoľko nespĺňa to, čo zákon požaduje 
aby spĺňala a nakoľko úrad verejnej správy je povinný dodržiavať zákony a zastupovať rovnako záujmy všetkých 
občanov a teda rozhodnúť o stavebnom povolení v tomto prípade mohol len omylom, alebo na základe 
korupcie, či klientelizmu.

S pozdravom


