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Vec:
Upovedomenie o obsahu podaného odvolania – Výzva účastníkom konania na vyjadrenie.

  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § l19 ods. 3
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“), rozhodnutím č.
6530/2016_793/2017/UKSP/HAVK/HADL-48, zo dňa 11. 12. 2017 povolila stavbu „Nadstavba
bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 v Bratislave“ so súp.č. 1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1,2,3,4
v katastrálnom území Nové Mesto v objektovej skladbe: SO 01 Nadstavba bytového domu, SO 02
Zateplenie a rekonštrukcia bytového domu, SO 04 Sadové úpravy, stavebníkovi New City
Development, s.r.o., so sídlom Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 36 365 564.

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zákonom stanovenej lehote dňa 3.1.2018 odvolal účastník
konania RNDr. Vladimír Hapák, bytom Kyjevská 7, 831 02, v zastúpení Mgr. Vladimír Ruman,
advokát, so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava.

Podľa ustanovenia § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších
predpisov Vás, ako účastníkov konania upovedomujeme o obsahu odvolania a vyzývame Vás
v lehote do 7 dní od obdržania tohto oznámenia, aby ste sa k nemu vyjadrili. Svoje vyjadrenie
zašlite na adresu tunajšieho úradu.

   Eva Daňová
           poverená vedením
           oddelenia ÚKaSP

Príloha:   Odvolanie zo dňa 3.1.2018 – 5 A4
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Doručenie verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

Účastníkom konania:

1. New City Development, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, v zast. Ing. Libor Jursa
2. Ing. Libor Jursa, Ľ. Zúbka 27, 841 01 Bratislava
3. MV ARCHITECTURE s.r.o., Višňová 10, 831 01 Bratislava
4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kyjevská 1,3,5,7

(verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na verejnej tabuli Miestneho úradu M.č. BA – NM)
5. Ľubomír Soukup, Kyjevská 5, 831 02 Bratislava (predseda SVB Kyjevská 1-7)
6. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
7. Aquadol s.r.o., Velehradská 33, 821 08 Bratislava
8. Dunstable s.r.o., Hlavná 44, 931 01 Šamorín
9. Ing. Institoris Alexander, Vajnorská 13, 831 03 Bratislava
10. PhDr. Banghová Katarína, Grösslingova 33, 811 09 Bratislava
11. RNDr. Institoris Juraj, H. Meličkovej 22, 841 05 Bratislava
12. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava



Mgr. Vladiriir Ruman, advokátsídloadvokátskejkancelárie:Špitálska10, 811 08 Bratislavačíslozápisuv zozname advokátovSAK: 5939

Sp. zn. Č. 6530/201 6_73I201 7/U KSP/HAVKIHADL48
Mestskáčast‘Bratislava — NovéMestoMST!F:.‘ stavebný úrad

____________

Junacka Č 1Ý 7 832 91 Bratislava 30301
V Bratislave 29.12.2017

‚ L—1QdvolanievoČi rozhodnutiu mestskej časti Bratislava — Nové MestoČ. 65301201 6_793I201 7IUKSPIHAVKIHADL48 z 11.12.2017

Mestská čast‘ Bratislava — Nové Mesto ako stavebný úrad svojim rozhodnutím6530/201 6_793/201 7/U KSP/HAVKIHADL48 z 11.12.2017 povolila stavbu „NadstavbabytovéhodomuKyjevská1,3,5,7 v Bratislave‘,so súp. Č. 1631, na pozemkoch parc.Č. 12049/1,2,3,4 v katastrálnomúzemíNové Mesto v objektovej skladbe: SO 01 Nadstavba bytového domu, SO 02 Zatepleniea rekonštrukciabytovéhodomu, SO 04 Sadovéúpravy (ďalej len „stavebnépovolenie“).
RNDr. Vladimir Hapák,bytom Kyjevská1631/7, 831 02 Bratislava je vlastníkombytu Č. 41, ktorý sanachádza vo vchode Kyjevská 7 na 4. poschodí bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 v Bratislave,zap[sanom na liste vlastníctvaČ. 2486 vedenom pre katastrálneúzemie Nové Mesto ako stavbaso súpisným Č. 1631.
RNDr. Vladimír Hapák ako účastníkstavebného konania podáva odvolanie voči stavebnémupovoleniu. Stavebnépovolenie napádav celom rozsahu pre jeho rozpor so zákonomČ. 50/1976 Zb.o územnom plánovanía stavebnom poriadku v zneníneskoršíchpredpisov, vyhláškouMinisterstvaživotného prostredia Slovenskej republiky Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoréustanovenia stavebného zákonaa zákonomČ. 71/1967 Zb. o správnomkonaní(správnyporiadok)v zneníneskoršíchpredpisov.

II
RNDr. VladimírHapákako účastníkstavebného konania v námietkach, ktoré podal na stavebnomúrade 29.05.2017, namietal skutoČnosť, že stavebník New City Development, s.r.o. (ďalej len„stavebník“)k žiadostio stavebnépovolenie nepriložil relevantný doklad v zmysle 8 ods. 2 písm.a)vyhláškyMŽP SR Č. 453/2000 Z. z., ktorým by preukázaloprávnenierealizovat‘nadstavbu bytovéhodomu Kyjevská1,3,5,7so súpisným Č. 1631 (ďalej len „bytový dom Kyjevská1,3,57“).
Stavebný úrad tejto námietkenevyhovel odvolávajúcsa na Memorandum o spoluprácia spoločnompostupe pri rekonštrukcii bytového domu formou nadstavby z 25.06.2013, ktoré považovalza relevantný a postaČujúci doklad k preukázaniu, že zámer nadstavby bol riadne schválenýpísomným hlasovanim vlastníkov bytov na zhromažden[ spoloČenstva vlastníkov a teda podľastavebného úradu podmienky a spósob konania písomnéhohlasovania uvedené v ustanovení 14ods. 7 zákonaNR SR Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctvebytov a nebytových priestorov boli dodržané.Stavený úrad vo svojom rozhodnutíuvádza, že v Memorande o spoluprácia spoločnom postupepri rekonštrukcii bytového domu formou nadstavby z 25.06.2013 sa uvádza, ževlastníci bytovna zhromaždeníspoločenstva vlastníkov konanom 15.12.2010 schválili konanie písomnéhohlasovania, ktoré sa konalo 18. a 19. 03. 2011 a ktorým schválilrealizáciunadstavby bytovéhodomuKyjevská1,3,5,7, Čím podľastavebného úradu bolídodržanépodmienky podia 14 ods. 7 zákonaNR SR Č. 182/1 993 Z. z. Uvedenáargumentáciastavebnéhoúraduje podľanázoruúčastníkakonaniasvojvoľná,nezákonnáa nemožnos ňousúhlasit‘.



Podľa 8 ods. 2 písm. a) vyhláškyMŽP SR Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajúniektoréustanoveníastavebného zákona, sa k žiadosti o stavebné povolenie prikladajú „doklady, ktorýmistavebníkpreukazuje, žeje vlastníkompozemku alebo stavby alebo žemák pozemku či stavbeméprávo,ktorého oprávňujezriadit‘na pozemku požadovanústavbu alebo vykonat‘zmenustavby, aiebo udržiavacieprácena ne]“.
Memorandum o spoluprácia spoločnom postupe pri rekonštrukciibytového domu formou nadstavbyz 25.05.2013, na ktoré poukazuje stavebný úrad, nie je dokladom, ktorý by preukazoval oprávneniestavebníkav zmysle 8 ods. 2 písm.a) vyhláškyMŽP SR Č. 453/2000 Z. z.
Podľa 4 ods. I zákonaNR SR Č. 182/l 993 Z. z. možnovlastníctvobytu alebo nebytovéhopriestoruv bytovom dome nadobudnúťvýlučne nasledovnými spósobmi: (i) na základe zmluvy o prevodevlastníctvabytu alebo nebytového priestoru v dome s vlastníkomdomu alebo s právnickouosobou,ktorámáprávohospodáreniak domu, s vlastníkombytu alebo nebytového priestoru, (ii) na základezmluvy o výstavbe domu, vstavbe alebo nadstavbe, (iii) dedenímalebo (Iv) rozhodnutímštátnehoorgánu. Ide o taXatívne vymedzenie spósobu nadobúdania vlastníctvo bytu alebo nebytovéhopriestoru v bytovom dome.
Vzmysle ustanovenia 4 ods. 1 zákonaNR SR Č. 182/1993 Z. z. mohol teda stavebníkpreukázat‘oprávnenie realizovat‘ nadstavbu bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 len dokladom vyplývajúcimz ustanovenia 4 ods. 1 písm.b) zákonaNR SR Č. 182/1993 Z. z., a to zmluvou o nadstavbe, ktoráby bola v zmysle ustanovenia 14 ods. 3 zákonaNR SR Č. 182/1 993 Z. z. schválenávlastníkmibytovna zhromaždeníspoloČenstva vlastníkov.
Memorandum o spoluprácia spoloČnom postupe pri rekonštrukciibytovéhodomu formou nadstavbyz 25.06.2013 nie je v zmysle 4 ods. I zákonaNR SR Č. 182/1993 Z. Z. dokladom spósobilýmpreukázat‘oprávneniestavebníkarealizovat‘nadstavbu bytovéhodomu Kyjevská1,3,5,7. Rovnako anipísomnéhlasovanie vlastníkov bytov, ktoré sa malo konat‘ 18. a 19. 03. 2011, nepreukazujeschváleniezmluvy o nadstavbe vlastníkmibytov na zhromaždeníspoloČenstva vlastnikov. Ako uvádzasámstavebný úrad v napadnutom stavebnom povolení,predmetom tohto hlasovania bol len zámernadstavby a nie samotnéschváleniezmluvy o nadstavbe (tzn. dokladu relevantnéhopodľa 8 ods. 2písm.a) vyhláškyMŽP SR Č. 453/2000 Z. z.), ako to vyžadujeustanovenie 14 ods. 3 zákonaNR SRČ. 182/1 993 Z. z.

III
RNDr. VladimírHapákako účastníkstavebnéhokonania v námietkach,ktoré podal 29.05.2017, ďalejnamietal skutoČnost‘, že stavebníkk žiadosti o stavebné povolenie priložil dokument označený akoZmluva o nadstavbe a rekonštrukciibytového domu Kyjevskául. 1,3,5,7 v Bratislave, ktorý mal byt‘údajne podpísaný 17.12.2013. Tento dokument všaknepreukazuje oprávnenierealizovat‘nadstavbubytovéhodomu Kyjevská1,3,5,7, a to z nasledovných dövodov.
Podľa 21 ods. 1 zákonaNR SR Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctvebytov a nebytových priestorov„Vlasfníctvobytov a nebytových priestorov v dome móževzniknúťna základezmluvy o výstavbe,vstavbe aiebo nadstavbe domu (ďalej len „zmluva“)uzavretej medzi stavebníkmialebo medzidoterajšímivlastníkmibytov a nebytových priestorov v dome a stavebníkmi.“Z citovanéhozákonnéhoustanovenia vyplýva, že zmluva o nadstavbe sa uzatváramedzi všetkými doterajšímivlastníkmibytov a nebytových priestorov v bytovom dome na jednej strane a stavebníkomnadruhej strane. S poukazom na uvedenézákonnéustanovenie preto musia byt‘v zmluve o nadstavbeoznačení(uvedení)ako zmluvnástrana na strane vlastníkovbytov a nebytových priestorov v bytovomdome všetcivlastnícibytov a nebytových priestorov.
V dokumente oznaČenom ako Zmluva o nadstavbe a rekonštrukciibytovéhodomu Kyjevskául. 1,3,5,7v Bratislave, ktorý stavebníkpriložil k žiadostio stavebnépovolenie, sú ako zmluvné strany uvedenéstavebníkna jednej strane a vlastníci46 bytov v bytovom dome Kyjevskául. 1,3,5,7 na druhej strane.Ako vyplýva z listu vlastníctvaČ. 2486 vedenom pre katastrálneúzemie Nové Mesto, na ktorom jebytový dom Kyjevská 1,3,5,7 zapísaný, má tento bytový dom spolu 54 bytov. S poukazomna ustanovenie 21 ods. 1 zákonaNR SR Č. 182/1 993 Z. z. preto musia byt‘v zmluve o nadstavbe,ktorása mávzt‘ahovat‘na bytový dom Kyjevská1,3,5,7, označení(uvedení)ako jedna zmluvnástrana
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všetci vlastnícibytov v bytovom dome Kyjevská1,35,7 (tzn. vlastnícivšetkých 54 bytov, ktoré sanachádzajúv predmetnom bytovom dome). Takúto zmluvu o nadstavbe stavebníkdo stavebnéhokonania nepredložil (tzn. nepredložil doklad podľa 8 ods. 2 písm. a) vyhláškyMŽP SRČ. 453/2000 Z. z.).
Stavebný úrad v napadnutom stavebnom povoleníuvádza,že Zmluva o nadstavbe a rekonštrukcUbytovéhodomu Kyjevskául. 1,3,5,7 vBratislave boíauzatvorenáv zmysle 14 ods. 3 zákonaNR SRČ. 182/1993 Z. z. dvojtretinovou včšinouhlasov všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome nazhromaždeníspoloČenstva vlastníkovpričom v danom čase (právnaúprava platnádo 30.09.2014)neboíopotrebnévyžadovaťsúhlasvšetkých vlastníkovbytov a nebytových priestorov v bytovom domena najvyššomposchodí.
V prvom rade je potrebné poukázat‘na skutočnosť,žetvrdenie stavebného úradu o tom, žeZmluvao nadstavbe a rekonštrukciibytovéhodomu Kyjevskául. 1,3,5,7 v Bratislave bola uzatvorenáv zmysle5 14 ods. 3 zákonaNR SR Č. 182/1993 Z. z., nemáoporu v administratívnomspise stavebnéhokonania. V tomto spise sa totižnenachádzazápisnicao hlasovanívlastníkovbytov v bytovom domeKyjevská1,3,5,7 na zhromaždeníspoloČenstva vlastníkov,ktorého predmetom by v zmysíe514 ods.3 zákona NR SR Č. 182/1993 Z. z. bob schválenie zmluvy o nadstavbe. Skutočnost‘,že takátozápisnica sa v administratívnomspise stavebného konania nenachádza, potvrdzuje aj vyjadreniestavebného úradu uvedené v napadnutom stavebnom povolení. Stavebný úrad v napadnutomstavebnom povolení výslovne uviedol, že nepovažoval za potrebné túto zápisnicu požadovat‘od stavebníka,hoci na nevyhnutnost‘predboženiatakéhotodokladu poukazoval RNDr. VladimírHapákako účastníkstavebnéhokonania v námietkach,ktorépodal 29.05.2017.
V druhom rade je potrebné poukázaťna skutoČnost‘, žestavebný úrad chybne zamieňa označeniezmíuvnejstrany zmluvy o nadstavbe na strane vlastníkovbytov a nebytových priestorov v bytovomdome podľa5 21 ods. 1 zákonaNR SR Č. 182/1 993 Z. z. a hlasovacie kvórumpotrebnéna schváleniezmíuvyo nadstavbe podľa5 14 ods. 3 zákonaNR SR Č. 182/1993 Z. z. Bez ohľadu na to, akýmpočtom hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na zhromaždeníspoločenstva vlastníkovje zmluva o nadstavbe v zmysle 514 ods. 3 zákonaNR SR Č. 182/1 993 Z. z.schválená,tak v zmysle ustanovenia 5 21 ods. I zákonaNR SR Č. 182/1 993 Z. z. musia byt‘v zmluveo nadstavbe ako zmluvnástrana na strane vlastníkovbytov a nebytových priestorov v bytovom domeoznačení(uvedení) všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. V zmysle5 21 ods. 1 zákonaNR SR Č. 182/1993 Z. z. je totiž zmluva o nadstavbe uzatváranáSo všetkýmidoterajšímivlastníkmibytov a nebytových priestorov v bytovom dome a nie len s tými vlastníkmi,ktoríhlasovali za zmluvu o nadstavbe (tzn. ako zmluvná strana musia byťoznačení(uvedení)všetcivlastnícibytov a nebytových priestorov v bytovom dome a nie len niektoríz nich).
Keďžedokument Zmluva o nadstavbe a rekonštrukciibytovéhodomu Kyjevskául. 1,3,5,7v Bratislave,ktorý stavebníkpriložil k žiadosti o stavebné povolenie, nebol uzatvorený so všetkými vlastníkmi54bytov v bytovom dome Kyjevská 1,3,5,7 (tzn. ako zmluvná strana na strane vlastníkov bytovv bytovom dome Kyjevská1,3,5,7 nie sú označení(uvedení)všetcivlastnícibytov v tomto bytovomdome), tak tento dokument nie je zmluvou o nadstavbe uzavretou podľa5 21 ods. 1 zákonaNR SRč. 182/1993 Z. z., ktoráby preukazovala oprávneniestavebníkarealizovat‘nadstavbu bytovéhodomuKyjevská1,3,5,7. Keďžetento dokument nie je zmluvou, ktorú by stavebníkuzatvoril s relevantnouzmluvnou stranou, ktorou sú všetcivlastníci54 bytov v bytovom dome Kyjevská 1,3,5,7, tak tentodokument nie je spósobilý preukázat‘oprávneniestavebníkarealizovat‘nadstavbu bytového domuKyjevská1,3,5,7.
Podľa514 ods. 3 zákonaNR SR Č. 182/1993 Z. z. (vzneníplatom ku dňu 17.12.2013, kedy mat byt‘podpísaný dokument Zmluva onadstavbe arekonštrukcii bytového domu Kyjevská ul. 1,3,5,7v Bratislave): „Akvlastnícibytov a nebytových priestorov v dome rozhodujú o úvere a o zabezpečeníúveru, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome a ozmene formy výkonu správy, rozhoduje sa hlasovanímna schódzi vlastníkovdvoitretinovouväčšinouhlasov všetkých vlastníkovbytov a nebytových priestorov v dome.
Z citovanéhozákonnéhoustanovenia vyplýva, žena platnéuzatvorenie zmluvy o nadstavbe zo stranyvlastníkovbytov a nebytových priestorov v bytovom dome sa vyžaduje, aby návrhtakejto zmluvy bolschválený na zhromaždeníspoloČenstva vlastníkov dvojtretinovou väČšinou hlasov všetkýchvlastníkovbytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Takouto formou prijaté rozhodnutie je
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prejavom vóle vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzatvorit‘ zmluvuo nadstavbe. Ide o spósob, akým sa konštituujeprejav včle vlastníkovbytov a nebytových priestorovv bytovom dome ako spoločenstva akceptovat‘návrhzmluvy o nacistavbe. Bez toho, aby bol návrhzmluvy o nadstavbe schválený predpísaným počtom hlasov vlastníkovbytov a nebytových priestorovv bytovom dome na zhromaždeníspoločenstva vlastn[kov, nemóžebyt‘ platne uzatvorenátakátozmluva, keďžev takomto prípade by absentovala zákonom určeným spósobom prejavená vóľavlastníkovbytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzatvoriťzmluvu O nadstavbe.
Ako sa uvádzav komentárik ustanoveniu 14 ods. 3 zákonaNR SR Č. 182/1993 Z. z.,,Na tomtomieste si všakdovol‘ujemeupozorníť,že conditio sine qua non účinnostizmiuvy o vstavbe činadstavbe je súhlas vlastníkovudelený v zmysle ust. 14 ods. 3 BytZ. Bez splnenia tejtozákonnejpodmienky zmiuva o vstavbe, hoci by aj bola podpísanádvojtretinovou väčšinouvlastníkov, nemóžespósobit‘zamýšl‘anéprávne účinky, pretože musíprejst‘procesomschválenia,či užna schódzi (zhromaždení)vlastníkov,alebo formou písomnéhohlasovaniapodľa ust. 14 ods. 6 BytZ.“ (Valachovič, M., Grausová, K., Cirák, J. Zákon o vlastn[ctve bytova nebytových priestorov. Komentár.Praha: C.H. Beck, 2012, 872 s.).
Stavebnĺknie len žek žiadostio stavebnépovolenie nepredložilzmluvu o nadstavbe, v ktorej by akozmluvnástrana na strane vlastníkovbytov v bytovom dome Kyjevská1,3,5,7 boli označení(uvedení)vlastnícivšetkých 54 bytov v bytovom dome Kyjevská 1,3,5,7 (tzn. relevantný zmluvný dokumentv zmysle 21 ods. 1 zákonaNR SR Č. 182/1993 Z. Z.). Stavebníkk žiadosti o stavebné povolenienepredložil ani zápisnicu zo zhromaždenia spoloČenstva vlastníkov, ktorá by obsahovala bodo schvaľovanízmluvy o nadstavbe bytového domu Kyjevská1,3,5,7 a súhlas dvojtretinovej včšinyvlastníkov bytov v bytovom dome Kyjevská 1,3,5,7 s takouto zmluvou. Navyše na zhromaždeníspoločenstva vlastníkovdoteraz nebola schvaľovanážiadna zmluva o nadstavbe bytového domuKyjevská 1,3,5,7 50 stavebníkom, a teda ani nemóže existovat‘ právne relevantná zmluvao nadstavbe, ktoráby stavebníkaoprávňovalarealizovat‘nadstavbu bytovéhodomu Kyjevská1,3,5,7.
RNDr. Vladimír Hapák ako účastníkstavebného konania na podporu právnej argumentácieo nevyhnutnosti predloženiazápisnicezo zhromaždeniaspoločenstva vlastníkov,ktoráby obsahovalabod o schvaľovanízmluvy o nadstavbe bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 a súhlas dvojtretinovejväČšinyvlastníkovbytov v bytovom dome Kyjevská1,3,5,7 s takouto zmluvou, v stavebnom konanípoukázal na metodické usmernenie pre stavebné úrady z 02.03.2016, ktoré vydal Okresný úradTrenčín odbor výstavby a bytovej politiky. Toto metodické usmernenie pIne rešpektujeskutočnost‘,žeak sa stavebné konanie dotýka bytových domov v režimezákonaNR SR Č. 182/1 993 Z. z., takv prípade,žesa podľa 14 zákonaNR SR Č. 182/1 993 Z. z. vyžadujena určitý právnyúkon udeleniesúhlasu vlastn[kov ako výsledku hlasovania postupom podľa 14 zákonaNR SR Č. 182/1 993 Z. z.,tak takýto súhlas musí byt‘ v stavebnom konaní preukázaný príslušným dókazom o výsledkuhlasovania (zápisomz hlasovania), ktorý sa musípripojit‘ k žiadosti o stavebné povolenie. Takýtopostup v plnom rozsahu platíaj v prípadezmluvy o nadstavbe, keďžepodľa 14 ods. 3 zákonaNR SR č. 182/1993 Z. z. sa o zmluve o nadstavbe rozhoduje hlasovaním na zhromaždeníspoloČenstva vlastníkovbytov a nebytových priestorov v bytovom dome. S ohľadom na uvedenék žiadosti o vydanie stavebného povolenia mala byt‘ pripojenáaj zápisnicaz hlasovania vlastn [kovbytov v bytovom dome Kyjevská 1,3,5,7 na zhromaždeníspoločenstva vlastníkov o zmluveo nadstavbe, ktorej zmluvnou stranou (na jednej strane) by boli všetci doterajšívlastníci bytovv bytovom dome Kyjevská 1,3,5,7 v Bratislave. Stavebný úrad sa s touto argumentáciouúčastníkakonania v napadnutom stavebnom povolenínáležitým spósobom nevysporiadal, v dósledku Čohozaťažiltoto svoje rozhodnutie aj rozporom s ustanovením 47 ods. 3 zákonaČ. 71/1 967 Zb.
Keďžestavebníkk žiadosti o stavebné povolenie nepriložil relevantný doklad v zmysle 8 ods. 2písm.a) vyhláškyMŽP SR Č. 453/2000 Z. z., ktorým by preukázaloprávnenierealizovat‘nadstavbubytového domu Kyjevská1,3,5,7, mal stavebný úrad vzmysle 19 ods. 3 v spojenís 29 ods. 1zákonaČ. 71/1 967 Zb. vyzvat‘stavebníkana jeho predloženiea stavebnékonanie prerušit‘.
Stavebný úrad mal teda vyzvaťstavebníka,aby predloži!zmluvu o nadstavbe, v ktorej by ako zmluvnástrana na strane vlastníkovbytov v bytovom dome Kyjevská1,3,5,7 boli označení(uvedení)všetcivlastníci bytov v tomto bytovom dome a zápisnicuz hlasovania vlastníkovbytov v bytovom domeKyjevská1,3,5,7 na zhromaždeníspoločenstva vlastníkovo zmluve o nadstavbe. Stavebný úrad takneurobil, čímzat‘ažilsvoje konanie ako aj nímvydanéstavebnépovolenie nezákonnost‘ou.
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Stavebný úrad sa snažil chýbajúce schválenie zmluvy o nadstavbe hlasovanímvlastníkov bytovv bytovom dome Kyjevská1,3,5,7 na zhromaždeníspoločenstva vlastníkov(tzn. vóľuspoloČenstvavlastníkovuzatvorit‘zmluvu o nadstavbe) v rozpore so zákonomvyvodit‘z Memoranda o spoluprácia spoloČnom postupe pri rekonštrukciibytovéhodomu formou nadstavby z 25.06.2013, čímprekročilrozsah svojich právomocía konal v rozpore s ustanovením 137 zákonaČ. 50/1 976 Zb.
Iv

S ohľadom na uvedené RNDr. Vladimír Hapák ako účastníkstavebného konania navrhuje,aby odvolací orgán napadnuté stavebné povolenie zrušil ako nezákonnéa vec vrátil na novéprejednanie a rozhodnutie.

RNDr. VladimírHapák
V zastúpeníMgr. VladimĺrRuman, advokát

5


