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823/2017/UKSP/HAVK/VIDM-2     Bratislava 14.2.2017

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 uskutočneného konania vedeného podľa ust. §88a, §88 ods. 1 písm. b), §68 a §61
stavebného zákona rozhodla takto:
podľa ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
správny poriadok) a ust.§ 88 ods.1 písm.b), §88a  a § 68 stavebného zákona

dodatočne  p o v o ľ u j e

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.

Dodatočná zmena stavby pred jej dokončením pozostáva:
· zo zníženia podlažnosti stavby o 1 podlažie, zastrešenie plochou strechou
· z vnútorných dispozičných zmien, pričom sa nemení osadenie stavby na stavebnom

pozemku
· zo zmeny polohy pripojovacích miest prípojok vody, elektriny a v spôsobe

odkanalizovania (ČOV)
· zo zmeny spôsobu vykurovania, vrátane navrhovaného osadenia fotovoltických

panelov na výrobu elektrickej energie.

Bilancie:
Pôvodný stav                   Skutkový stav - dodatočne povoľovaná zmena

Pôvodné zameranie ±0,000 =268,60m.n.m.       Skutočné osadenie ±0,000=268,90m.n.m.
Zastavaná plocha: 174 m2              Zastavaná plocha: 175,60 m2

Úžitková plocha: 303,08 m2                              Úžitková plocha: 201,05 m2

Obytná plocha: 98,73 m2 Obytná plocha: 81,00 m2

Podlažnosť : 1.PP+2.NP                              Podlažnosť: 1.PP+1.NP
Výška stavby: 6,50m od ±0,00                           Výška stavby: 3,780m-4,310m  od ±0,000
Počet bytových jednotiek: 1 5-izbová                Počet bytových jednotiek:1 4-izbová



2

Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Mgr. art.
Martinom Maňom v máji 2014, ktorá je overená v tomto konaní a je súčasťou tohto
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.

2. Zabezpečiť odstránenie nasypanej zeminy z pozemku parc. č. 6201 a zamedziť účinnými
opatreniami zosuvu zeminy zo stavebného pozemku na tento pozemok.

3. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov :
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, súhlas na povolenie stavby malého zdroja
znečisťovania ovzdušia č. MAGS OZP 228260/2014/46430/Be zo dňa 05.06.2014:
· preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie

znečisťujúcich látok zo spaľovania tuhého paliva s ústím vo výške 5,715 m nad
úrovňou ±0,00m, s prevýšením 1,550 m nad rovinou strechy,

· 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,

· zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia
organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov)
vzdialenosti komínov od hranice sesedného pozemku v súlade s § 4 ods. 2 a § 6 ods.
1,2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

V konaní boli vznesené námietky účastníkmi konania:
Valériou Čenčaríkovou, bytom Úžiny 12, 831 06 Bratislava, ktoré sa týkajú:

1. umiestnenia stavby
2. majetkovoprávneho usporiadania pod stavbou príjazdovej komunikácia a vodovodu
3. umiestnenia okien smerujúcich k spoločnej hranici pozemkov

PhMr.  Martou  Hétharšiovou,  Ing.  Júliusom  Hétharšim  CSc.,  obaja  bytom  Považanova  4,
84102 Bratislava a Ing. Evou Kasanovou, bytom Exnárova 21, 821 03 Bratislava, ktoré sa
týkajú:

4. presýpania a splavovania zeminy zo stavebného pozemku na ich pozemok.

Stavebný úrad námietky uvedené v bode 1, 2 a 3 zamieta, námietke v bode 4 vyhovuje a jej
riešenie premietol do podmienky č.2 tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č.ÚKaSP-2008/1627-Taš zo dňa
12.12.2008 s právoplatnosťou dňa 26.3.2009, ktoré zostáva v platnosti  a dopĺňa sa o vyššie
uvedené podmienky.

Odôvodnenie

       Dňa 31.03.2014 podal stavebník FUNDAMENTA s.r.o., so sídlom Šancová 42, 811 05
Bratislava, v zastúpení spoločnosťou IPB PARTNER – združenie, Ing. Pavol Bobula – IPB,
so sídlom na Orenburskej ul. č. 17A, 821 06 Bratislava, žiadosť o zmenu stavby pred
dokončením na stavbu: „Rodinný dom s vodovodnou a NN prípojkou, žumpou“ na
Chrasťovej ul. v lokalite Koliba – Stráže v Bratislave, na pozemku parc.č. 6197/14
v katastrálnom území Vinohrady. Stavba bola povolená stavebným povolením, ktoré vydala
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Mestská časť Bratislava – Nové Mesto pod č. ÚKaSP-2008/1627-Taš zo dňa 12. 12. 2008,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 03. 2009, jeho platnosť predĺžil stavebný úrad do
31.10.2012 rozhodnutím č. ÚKaSP-2010-11/1561-PR-Taš-STE zo dňa 18.02.2011, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 09.04.2011. Pôvodný stavebník Ing. Rastislav Lauko oznámil
dňa 12.06.2012 stavebnému úradu, že začal stavebné práce. Stavba bola povolená stavebným
povolením č. ÚKaSP-2008/1627-Taš, pôvodnému stavebníkovi Ing. Rastislavovi Laukovi,
bytom Vyšehradská 27, Bratislava, ktorý zmluvou o postúpení práv a povinností stavebníka
vyplývajúcich zo stavebného povolenia zo dňa 01.08.2012 postúpil tieto práva stavebníkovi
spol. Fundamenta, s.r.o., so sídlom Šancová 42, 811 05 Bratislava.

Na základe podania zo dňa 31.3.2014 stavebný úrad uskutočnil konanie, ktoré ukončil
dňa 15.12.2014 rozhodnutím č. ÚKaSP-2014/870/HAK-23, ktoré nenadobudlo právoplatnosť
a bolo dňa 4.6.2015 zrušené rozhodnutím  Okresného úradu Bratislava,Odboru výstavby
a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2015/52585/ZAV s právoplatnosťou 1.7.2015.

Stavebný úrad na základe právneho názoru uvedeného v rozhodnutí Okresného úradu
Bratislava, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2015/52585/ZAV, ktorým
bolo zrušené rozhodnutie stavebného úradu č. ÚKaSP-2014/870/HAK-23 zo dňa 15.12.2014,
a vec mu bola vrátená na nové prejednanie, začal z vlastného podnetu konanie vedené podľa §
88 ods. 1) písm. b) a § 88a stavebného zákona, vyzval stavebníka k predloženiu dokladov
o tom, že dodatočné povolenie zmeny stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami
a rozhodnutím č. ÚKaSP-2015/2211/HAK-162 zo dňa 11.8.2015 konanie prerušil.
Nedostatky podania boli odstránené dňa 30.6.2016.

Stavebný úrad doplnený spisový materiál preskúmal a v súlade s ustanovením §88,
§88a § 68 a § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamámil dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania začatie konania o dodatočnom povolení zmeny stavby. Súčasne oznámil,
že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a
miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe podmienky staveniska a
žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie zmeny stavby. Účastníci
konania mohli uplatniť svoje námietky do 10 dní od doručenia oznámenia. Účastníčka
konania Valéria Čenčaríková bytom Úžiny 12, 831 06 Bratislava, požiadala dňa 8.11.2016
o predĺženie lehoty na uplatnenie námietok do 15.12.2016.

V predĺženej lehote dňa 15.12.2016 vzniesla námietky Valéria Čenčaríková, v ktorom
uvádza nasledovné:
Dňa 4.11.2016. mi bolo doručené oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
pre stavebníka FUNDAMENTA s.r.o. pre stavbu: Rodinný dom na Chrasťovej ul. v lokalite
Koliba -Stráže v Bratislave, na pozemku p.č.6197/14.
Vzhľadom na to, že na vyjadrenie som potrebovala dlhší čas z dôvodu podpísania dohody o
rezervácií nehnuteľnosti spojenej s budúcim predajom -prevodom vlastníctva pozemku
p.č.6197/1 a ktorý nie je možné uskutočniť z dôvodu neprekonateľných problémov,
vytvorených vlastníkom p.č.6197/14 a konateľom firmy. Medzi Ing .Rastislavom Laukom a
budúcim kupujúcim p.č.6197/1 nedošlo k dohode ani k predpokladanej kúpe.  Na parcele
6197/14 sú vlastníkmi 4 právne subjekty Ing.Viera Lauková, Ing.Rastislav Lauko, firma
DAPO s.r.o a firma Fundamenta s.r.o..Tieto 4 subjekty, za ktorými sú tie iste osoby, matka a
syn Laukovci si prehadzujú vlastnícke vzťahy, aby sa vyhli záväzkom -zmluvným dohodám,
ktoré uzatvorili pred výstavbou stavieb, rodinného domu a verejného vodovodu s vlastníkom
p.č.6197/1. Parcela 6197/1 bola pôvodne 1 parcela v ideálnom vlastníctve podielových
vlastníkov Ing.Michala Čenčaríka a Ing. Vieri Laukovej. Po rozdelení parciel dohodou sa
podľa zákona a písomnej dohody parcela rozdelila na 2 úplne rovnocenné parcely č.6197/1 a
6197/14 o výmere 717m2 pre každú parcelu.
Vzhľadom na to, že šírka parciel po rozdelení je priúzka na výstavbu rodinného domu, sme na
podnet Ing.V. Laukovej pred vydaním stavebného povolenia v dobrej viere a na základe
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dobrých rodinných vzťahov podpísali vzájomnú dohodu medzi Ing.Michalom Čenčaríkom a
Ing.Rastislavom Laukom o umiestnení plánovaných stavieb  rodinných domov, na p.č.6197/1
a 6197/14 vo vzdialenosti 60cm od hranice susediacich parciel. V dohode podpísanej u
notára je vyhlásenie a záväzok oboch zúčastnených strán: Ing.Michala Čenčaríka a
Ing.Rastislava Lauku a teda budúcich stavebníkov, že sa zaväzujú si navzájom umožniť
výstavbu rodinného domu iba 60cm od hranice susediacich parciel 6197/1 a 6197/14 v dobrej
viere ,že si týmto navzájom pomôžeme. Tato dohoda je založená i v spise SP.
Ing. Rastislav Lauko odmietol budúcemu kupujúcemu uznať túto dohodu osvedčenú notárom
o umiestnenia budúcej stavby na p.č.6197/1, ktorú on využil k SP a podľa nej realizoval
stavbu a záujemcovi o kúpu dal podmienku osadenia plánovanej stavby r.d. 3m od hranice
parcely 6197/14.
Ďalej mu prikázal, že si má dať vyhotoviť štúdiu na plánovanú stavbu, ktorú chce na parcele
č.6197/1 realizovať. Požadoval od neho vybudovať cestu až po jeho pozemok, dať mu vecne
bremeno v prospech jeho 4 spomínaných subjektov Laukovcov. Firme DAPO s.r.o. ktorá je
vlastníkom verejného vodovodu a prechádza cez našu parcelu tiež neuznáva záväzok, ktorý
urobila s majiteľom p.č.6197/1, s ktorým uzavrela zmluvu o budúcej zmluve, že
Ing.M.Čenčarík súhlasí s výstavbou verejného vodovodu cez jeho parcelu a ona - DAPO mu
umožní bezodplatné napojenie na verejný vodovod. Záujemcovi o kúpu Ing.Lauko prehlásil,
že zmluva je neplatná a zatiaľ sa ani nevyjadril o podmienkach prípojky vody z tohto
verejného vodovodu. Firma DAPO s.r.o. riadnu zmluva už s nami nebola ochotná urobiť,
pretože Úrad životného prostredia i bez riadnej zmluvy odovzdal stavbu verejného vodovodu
do prevádzky. Už počas tohto roku jednalo s Ing.Laukom niekoľko potencionálnych kupcov,
ktorý odstúpili na základe daných podmienok p.Lauku a informácií, že na našej parcele sa
nedá nič postaviť. Ing .R .Lauko svojím nekalím prístupom sa snaží úplne znehodnotiť našu
parcelu. Kto ho poveril právom aby rozhodoval o rozsahu, vzhľade a umiestnení stavby na
našom pozemku?
Už pri vydaní stavebného povolenia pre Ing.Rastislava Lauku sa môj nebohý manžel odvolal,
nakoľko stavebník neriešil s nami príjazdovú cestu cez náš pozemok a teda vecné bremeno
pod cestu. Telefonicky sme boli pozvaní s manželom na stavebný úrad, kde nám bolo
vysvetlené, že cesta sa bude riešiť štandartným spôsobom - a to, že 1/2 pozemku pod cestu dá
vrchný sused Ing.Galvánek p.č 6639/1 a druhu polovicu dáme z  našej p.č.6197/1 .Zástupca
stavebného úradu nás žiadal, aby sme urobili písomné späť vzatie odvolania pre vydanie SP,
nakoľko príjazdová cesta sa bude riešiť samostatným SP (prikladám prílohy k danej veci, sú
založené i v spise SP).
Stavebník stále porušuje zákony a pasuje sa do orgánu ktorý sa má vyjadrovať k plánovanej
zástavbe na našej parcele. Pri vydaní stavebného povolenia bol porušený zákon o umiestnení
okien zo strany našej parcely. Bola S Ing. R. Laukom dohoda , že vzhľadom na umiestnenie
stavby 60cm od hranice susediacich pozemkov, budú okná v zmysle platného stavebného
zákona, umiestnené z našej strany parcely iba vetracie okná pod stropom. Súhlasil s tým,
dokonca nám poskytol štúdiu objektu, kde je dodržaná naša podmienka. Na tejto podmienke
trváme a žiadame stavebný úrad napraviť chybu (ktorú som už aj v minulosti žiadala) ktorá sa
stala pri vydaní stavebného povolenia bez nášho súhlasu Stavebný úrad porušil zákon.
Architekt záujemcu o kúpu konštatoval, že s týmto sa nestretol v praxi aby SÚ vydal povolenie
na riadne okná od suseda, pri tomto druhu dohody osadenia stavby. Trváme na odstránenie
okien a ich náhrade v zmysle stav. zákona.
Stavebnému úradu musí byt jeho nekalé počínanie jasné už z toho, že úmyselné porušovanie
zákona nie je pre neho problémom, najprv si zrealizuje rozsiahlu zmenu stavby voči projektu
na ktorý bolo vydané stavebné povolenie až potom po ukončení zmeny a prevedenie na ich
(Lavkovcov) firmu žiada stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby.
Takto už roky porušuje zákony pri realizácii stavby voči susedovi, vlastníkom p.č.6197/1.
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Žiadam stavebný úrad zastaviť konanie o dodatočnom povolení stavby pre Firmu
Fundamenta S.R.o. na
p.č.6197/14 č.1975/2016/UKSP/HÁVK-ozn., lebo ňou dochádza k úplnému a zámernému
znehodnoteniu parcely 6197/1. Parcely vznikli na základe ideálneho vlastníctva 1 parcely
,ktoré boli dohodou rozdelené na 2 rovnaké-rovnocenné parcele 6197/1 a 6197/14. Rodina
Laukovcov -matka a syn porušovaním zákonov, neplnením dohôd uzatvorených pred
výstavbou rodinného domu a verejného vodovodu ,nekalými praktikami' chcú p.č.6197/1
znehodnotiť ,ako sa vyjadrujú už teraz ,že na danej parcele nie je možná plánovať výstavbu
rodinného domu. Firma Fundamenta s.r.o.,kúpila nelegálnu stavbu ,pretože stavebné
povolenie bolo vydané na Ing.R.Lauku a ten stavbu nezrealizoval podľa schváleného projektu
na základe ktorého, bolo vydané stavebné povolenie. Stavbu predal firme Fundamenta a až
potom žiadal zrealizovanú čiernu stavbu legalizovať-dodatočným stavebným povolením na
zmenu stavby.
Na záver musím uviesť ,že so stavebným konaním na zmenu- stavby pre firmu Fundamenta
s.r.o budeme súhlasiť až vtedy keď stavebník Ing. R. Lauko, pre ktorého bolo vydané SP a
realizoval stavbu splní všetky dohody a zmluvy i ktoré uzatvoril s nami pred vydaním SP a
dorieši s nami vecné bremeno pod cestu cez našu parcelu ,dorieši pripojenie vody v zmysle
zmluvy o buducej zmluve.
Podotýkam že toto isté konanie po našom odvolaní Okresný stavebný úrad vrátil MČ-BA
n.Mesto na doriešenie.
Zo strany stavebného úradu MČ-N.Mesto sa vo veci nič neriešilo a ani zo strany Fundamenta
s.r.o Ing.-R.Lauku. Jediné čo Ing.Lauko -Fundamenta s.r.o. urobila, bolo podanie súdnej
žaloby na vlastníkov parcely 6197/1 z ktorej rodina Laukovcov navrhuje uzurpovanie práva
na vecné bremeno 60m2 z našej parcele za cenu 103,80eur ( socialistické vyvlastnenie
majetku nepriateľa ich záujmov).
Na jeho parcele nedovolí žiadne vecné bremeno na cestu, hoci sa odvoláva na ÚP a na ňom
cesta prechádza k ďalšej parcele č.6640 a tiež 6639/1 a i ďalšie parcele, ktoré nemajú žiaden
prístup na pozemok. Tiež nerieši vecné bremeno pod cestu po našu parcelu ,pretože
p.č.6197/5, ktorá je v správe pozemkového úradu je široká iba 2-2,2m čo nie je dostatočné na
cestu ale iba na našej parcele potrebuje šírku cesty.4m.

K uplatneným námietkam stavebný úrad uvádza, že tieto sa prevažne týkajú umiestnenia
stavby, majetkovoprávneho usporiadania pod stavbou príjazdovej komunikácia a vodovodu, k
umiestneniu okien smerujúcich k spoločnej hranici pozemkov. Stavebný úrad  tieto námietky
zamietol z dôvodu, že sa netýkajú predmetu tohto konania. Predmetom tohto konania je
skúmanie možnosti dodatočného povolenia zrealizovaných zmien na už právoplatne
povolenej stavbe rodinného domu a to v tomto rozsahu:

· zo zníženia podlažnosti stavby o 1 podlažie, zastrešenie plochou strechou
· z vnútorných dispozičných zmien, pričom sa nemení osadenie stavby na stavebnom

pozemku
· zo zmeny polohy pripojovacích miest prípojok vody, elektriny a v spôsobe

odkanalizovania (ČOV)
· zo zmeny spôsobu vykurovania, vrátane navrhovaného osadenia fotovoltických

panelov na výrobu elektrickej energie.

V zmysle výkresu č. 02 overenej projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu
vydanému pod č. ÚKaSP-2008/1627-Taš zo dňa 12.12.2008 bolo povolené na 1.PP
v miestnosti č. 003 (pivnica) okno šírky 2200mm s parapetom vo výške 900mm a výškou
1400mm, v projektovej dokumentácii na zmenu stavby pred dokončením je navrhnuté
v technickej miestnosti, ktorá je časťou pôvodnej pivnice okno šírky 1700mm s parapetom vo
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výške 900mm a výškou okna 1300mm t.z. menší okenný otvor ako v pôvodne overenej
projektovej dokumentácií.
V zmysle výkresu č. 02 overenej projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu
vydanému pod č. ÚKaSP-2008/1627-Taš zo dňa 12.12.2008 bolo povolené na 1.PP
v miestnosti č. 005 (sklad) okno šírky 1800mm s parapetom vo výške 900mm a výškou
1400mm, v projektovej dokumentácii na zmenu stavby pred dokončením je navrhnuté
v miestnosti fitnes, ktorá je časťou pôvodného skladu okno šírky 1700mm s parapetom vo
výške 900mm a výškou okna 1300mm t.z. menší okenný otvor ako v pôvodne overenej
projektovej dokumentácií.
V zmysle výkresu č. 03 overenej projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu
vydanému pod č. ÚKaSP-2008/1627-Taš zo dňa 12.12.2008 boli povolené na 1.NP
v miestnostiach č. 1.10 (dvojgaráž) a v miestnostiach č. 1.04 (kúpelňa) a v miestnosti č. 1.05
(WC) štyri okná, každé okno šírky 1000mm s parapetom vo výške 1800mm a výškou okien
600mm, v projektovej dokumentácii na zmenu stavby pred dokončením je navrhnuté
v miestnosti kúpeľne, ktorá je navrhnutá spojením pôvodnej kúpeľne a pôvodného WC okno
šírky 2000mm s parapetom vo výške 1800mm a výškou 600mm t.z. navrhuje sa spojenie
dvoch okien o šírke 1000mm do jedného, s pôvodnou výškou parapetu a pôvodnou výškou
okna ako v pôvodne overenej projektovej dokumentácií. Zároveň sa okno v časti pôvodnej
miestnosti  č. 1.10 (dvojgaráž) v ktorej časti je navrhnutý šatník realizovať nebude.

Predmetom povolenia v rámci stavebného konania a overenej projektovej
dokumentácie  bol objekt SO 03 Príjazdová komunikácia, ktorá je riešená betónovou dlažbou
výhradne na pozemku stavebníka t.z. na pozemku parc.č. 6197/24. Námietka
majetkovoprávneho usporiadania pod stavbou príjazdovej komunikácie a problematika
vodovodu nie je predmetom tohto konania a preto nie je dôvodom na nepovolenie dodatočnej
zmeny stavby pred dokončením. V súčasnosti je vo výpise z LV č. 1853 zapísané vecné
bremeno práva prechodu cez parc.č. 6197/1 vo vyznačenom rozsahu, pre vlastníkov pozemku
parc.č. 6197/14 podľa V-3980/95 z 03.08.1995.Taktiež vo výpise z LV č. 3821 je zapísané
právo prechodu cez parc.č.6197/1 vo vyznačenom rozsahu podľa V-3980/95 z 03.08.1995.
Vlastníčkou pozemku parc.č. 6197/14 podľa LV č. 3821 je Ing. Viera Lauková.

K zmene stavebníka uvádzame, že uvedené bolo stavebnému úradu oznámené listom zo dňa
01.08.2012 a k uvedenej zmene došlo na základe zmluvy o postúpení práv a povinností
stavebníka vyplývajúcich zo stavebného povolenia č. ÚKaSP-2008/1627-Taš zo dňa
12.12.2008 a jeho predĺženia zo dňa 18.02.2011 pod č. ÚKaSP-2010-11/1561-PR-Taš-STE
uzatvorenej dňa 1.8.2012 medzi Ing. Rastislavom Laukom a spol. Fundamenta, s.r.o.
V zmysle § 70 stavebného zákona, stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho
platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Právnymi nástupcami
stavebníka a ostatných účastníkov konania sú napríklad dedičia po doterajšom vlastníkovi
nehnuteľnosti (v tomto konaní dedičia po Ing. Michalovi Čenčaríkovi, ktorí boli pribraní
medzi účastníkov konania), vlastník ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou, darovaním a pod.,
v tomto prípade zmluvou o postúpení práv. O takýchto zmenách stavebný úrad nevydáva
rozhodnutie a to ani vtedy keď sa menia vlastnícke vzťahy stavebníka. Návrh na kolaudáciu
podáva nový stavebník, pričom sa preukazuje dokladom, že sa stal právnym nástupcom
pôvodného stavebníka.

Sprístupneniu napojenia sa na vodu, čím bol podmienený ich súhlas s výstavbou
vodovodného potrubia cez ich pozemok a čo stavebník nedodržal, uvádzame, že predmetom
stavebného povolenia pod č. ÚKaSP-2008/1627-Taš zo dňa 12.12.2008 bolo napojenie
rodinného domu vodovodnou prípojkou DN 32 na vodovod vo vlastníctve spoločnosti DAPO,
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s.r.o. Bratislava. Verejný vodovod vybudovaný v rámci stavby „Bratislava, Chrasťova ul. –
vodovodné potrubie a to verejný vodovod vetva V2, DN 100, TVLT, o celkovej dĺžke 122,3
m (od hydrantu H2 – prepoj medzi Voskovou a Chrasťovou ul. po koncový hydrant H3) bol
vybudovaný na základe rozhodnutia OUŽP Bratislava, ktorým bola povolená vodná stavba
pod č. ZPS/2007/08852/CSI-III-1864 zo dňa 06.12.2007 na vybudované vodovodné potrubie
bolo vydané kolaudačné rozhodnutie č. ZPS/2009/00898/CSI-III-2743 zo dňa 14.10.2009,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2009. Vlastníkom a stavebníkom vyššie uvedeného
verejného vodovodu je DAPO, s.r.o., Šancová 42, 811 05 Bratislava. Z uvedeného vyplýva,
že pre stavbu vodovodnej prípojky pre pozemok parc.č. 6197/1 v k.ú. Vinohrady, ktorá by sa
pripájala na vyššie uvedený verejný vodovod je potrebné preukázať aj iné právo k stavbe
verejného vodovodu podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona. Medzi DAPO, s.r.o.
a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. je uzatvorená Zmluva o zabezpečení
odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 54/1010/2010 BVS. Plnenie
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa 27.11.2007, ktorá bola uzavretá medzi budúcim
povinným z vecného bremena Ing. Michalom Čenčarikom a budúcim oprávneným z vecného
bremena DAPO spol., s.r.o., v ktorej sa budúci oprávnený z vecného bremena zaviazal
vybudovať na vlastné náklady verejný vodovod a kanalizáciu a po vybudovaní týchto sietí sa
zaviazal zabezpečiť budúcemu povinnému bezodplatný prístup k nim je možné riešiť
vzájomnou dohodou alebo občiansko – právnou formou.

Stavebný úrad sa nezaoberal vyjadreniami a námietkami, ktoré nesúvisia
s predmetom konania.

Z predloženého spisového materiálu a projektovej dokumentácie je zrejmé, že
dodatočne povoľovaná zmena stavby je zmenou stavby, ktorá svojim architektonickým
stvárnením nie je v rozpore s urbanistickým a architektonickým charakterom prostredia,
neumiestňuje sa v urbanisticky významnej polohe, jej napojenie na zariadenia verejného
dopravného a  technického vybavenia sú zosúladené s vyjadreniami dotknutých orgánov.
Stavba spĺňa požiadavky z hľadiska urbanistického začlenenia, architektonického stvárnenia
a nachádza sa v území, ktoré je zastavané stavbami rodinných domov, čo je v spise
dokladované záväzným stanoviskom Hl.m SR Bratislavy č. MAGS OOUPD 33286/2016 zo
dňa 21.3.2016, ktorým je preukázaný súlad stavby s platným územným plánom hl.m. SR
Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov, ktorý pre lokalitu určuje funkčné využitie na
málopodlažnú zástavbu obytného územia kód 102 v rozvojovom území. Dodatočne
povoľovaná zmena stavby pred dokončením nie je v ropore s územným plánom zóny Koliba-
Stráže.

Stavba nebude vykazovať negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia, na uvedenom pozemku, ani v dodatočne povoľovanej zmene stavby sa
nenachádza ani nebude nachádzať žiadna prevádzka, ktorá by vyžadovala riešenie
požiadaviek z hľadiska veterinárnej starostlivosti. Stavba sa dodatočne povoľuje v lokalite,
kde sa neuplatňuje záujem pamiatkovej starostlivosti.  V konaní sa súhlasne vyjadrila
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto.

Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o
životné prostredie, stavebný úrad dospel k záveru, že dodatočné povolenie zmeny stavby nie
je v rozpore s verejnými záujmami. Na základe uvedeného rozhodol stavebný úrad tak, ako je
uvedené vo výroku rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na
Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím
orgánom je Okresný úrad  Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

      Mgr.  Rudolf   K u s ý
                          starosta mestskej časti

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto
Správny poplatok vo výške 150 € zaplatený prevodom z účtu.

Doručuje sa:

Účastníci konania:
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
6. Valéria Čenčaríková, Úžiny 12, 831 06 Bratislava
7. Ing. Juraj Galvánek, Domovina 236, Šenkvice
8. Ing. Július Hétharši CSc., Považanova 4, 841 02 Bratislava
9. PhMr. Marta Hétharšiová, Považanova 4, 841 02 Bratislava
10. Ing. Eva Kasanová, Exnárova 21, 821 03  Bratislava
11. MVDr. Igor Svoboda, Clementisova 8, Bánovce nad Bebravou
12. Mgr. Martin Maňo, maňo s.r.o., Bernolákova 1/A, 900 31 Stupava
13. Ing. Ladislav Blahút, Lotyšská 50, 821 06 Bratislava

Na vedomie:
1. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
2. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava


