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R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
úrad“) na základe uskutočneného správneho konania rozhodla takto:
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) a podľa § 88 ods. 1 písm. b), § 88a ods. 2,  § 89 a § 90 stavebného
zákona

nariaďuje   odstránenie

stavby "Byt Pri Bielom Kríži 15" - (vybudovanie podlahového vykurovania, odpojenie bytu
od vyregulovaného centrálneho domového systému zásobovania teplom, inštalácia plynového
kotla) v byte č. 51 na 1. p. bytového domu súp. č. 1149 na ul. Pri Bielom Kríži č. 15
v Bratislave, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave,
vlastníkom Ing. Martinovi Klinovskému, bytom Pri Bielom kríži 15, 831 02 Bratislava a Mgr.
Nadi Kovalčíkovej, bytom Pod Kýčerou 171, 027 32 Zuberec.

Pre odstránenie  stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Vlastníci sú povinní stavbu odstrániť na vlastné náklady do 30 dní odo dňa právoplatnosti

tohto rozhodnutia.
2. Vlastníci sú povinní zabezpečiť odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby

kvalifikovanú osobu, ktorá bude túto činnosť vykonávať oznámia stavebnému úradu
najneskôr do 10 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Pri odstraňovaní stavby je nutné dodržiavať všeobecné technické požiadavky na výstavbu
a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu
zdravia a osôb.

4. Pri odstraňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na búranisku.

5. Prípojky na inžinierske siete sa pred odstraňovaním odpoja a miesta odpojenia sa
bezpečne zaistia.

6. Búranisko sa opatrí výstražnými nápismi  a zaistí sa proti vstupu nepovolaných osôb.
7. Počas výstavby dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
a stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov,
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otrasov a prachu, sa môžu vykonávať len v pondelok až v piatok v čase od 7,00 hod. do
18,00 hod.

8. Vlastníci odstraňovanej stavby v zmysle § 89 ods. 2 stavebného zákona zodpovedajú za
škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, aj ju nevyvolal ich závadný stav.
Náklady zabezpečovacích prác, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný stav susednej
stavby, znáša vlastník tejto stavby.

9. Začatie a ukončenie odstraňovania stavby sú vlastníci povinní oznámiť stavebnému
úradu.

V konaní boli v zákonnej lehote uplatnené námietky účastníkov konania Ing. Martina
Klinovského, bytom Pri Bielom kríži 15, 831 02 Bratislava a Mgr. Nadi Kovalčíkovej, bytom
Pod Kýčerou 171, 027 32 Zuberec, (ďalej len stavebníci), cit.:
„Stavebný úrad, napriek nami predloženým podkladom bližšie neurčil, akým spôsobom je
potrebné preukázať, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom“
Stavebný úrad námietku účastníkov konania zamietol.

Odôvodnenie

Dňa 16.03.2017 sa uskutočnil štátny stavebný dohľad (ďalej len ŠSD) v v byte č. 51
na 1. p. bytového domu súp. č. 1149 na ul. Pri Bielom Kríži č. 15 v Bratislave, na pozemku
parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave za účelom preverenia,
stavebných úprav v predmetnom byte - vybudovanie podlahového vykurovania, odpojenie
bytu od vyregulovaného centrálneho domového systému zásobovania teplom, inštalácia
plynového kotla. Stavebný úrad vyhotovil zápisnicu zo ŠSD, kde konštatuje vyššie uvedené
realizované stavebné úpravy bez povolenia stavebného úradu. Následne stavebný úrad vyzval
stavebníkov listom č. 3216/2017/ÚKSP/SILJ-vyz zo dňa 16.03.2017, aby najneskôr do
31.05.2017  stavebnému úradu predložili žiadosť o dodatočné povolenie stavby a
k predloženiu dokladov o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými
záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania
a osobitnými predpismi.

Na základe žiadosti zo dňa 31.05.2017 stavebný úrad začal konanie vedené podľa § 88
ods.1 písm. b) a § 88a stavebného zákona, vyzval stavebníka k predloženiu dokladov o tom,
že dodatočné povolenie  stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami a konanie rozhodnutím
č. 7281/2017/ÚKSP/SILJ-73 zo dňa 09.06.2017 prerušil. Stavebný úrad ich upozornil na
dôsledok nedoplnenia dokladov.
Nakoľko do uvedeného termínu stavebníci nepredložili doklady o tom, že stavba je v súlade
s verejnými záujmami, stavebný úrad listom č. 7281/2017/ÚKSP/SILJ-ozn zo dňa 05.10.2017
oznámil začiatok konania o odstránení stavby. V konaní boli v zákonnej lehote uplatnené
námietky účastníkov konania - stavebníkov, cit.:
„Stavebný úrad, napriek nami predloženým podkladom bližšie neurčil, akým spôsobom je
potrebné preukázať, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom“.
Stavebný úrad námietku účastníkov konania zamietol, nakoľko v rozhodnutí o prerušení
konania o dodatočnom povolení stavby č. 7281/2017/ÚKSP/SILJ-73 zo dňa 09.06.2017 sú
taxatívne uvedené doklady, ktoré mali stavebníci do spisového materiálu ku konaniu doplniť.

Na základe uskutočneného konania stavebný úrad rozhodol tak ako je vo výroku
rozhodnutia uvedené.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa  § 54 správneho poriadku podať odvolanie do
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka č. 1, 832
91  Bratislava 3, 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

Doručuje sa:
1. Ing. Martin Klinovský, Pri Bielom kríži 15, 831 02 Bratislava
2. Mgr Naďa Kovalčíková, Pod Kýčerou 171, 027 32 Zuberec
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Pri Bielom Kríži

7,9,11,13,15,17 v  Bratislave – doručí sa verejnou vyhláškou
4. Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o., Hagarova 9/B, P.O.BOX 38, 830 04 Bratislava

Na vedomie:
5. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie odpadového

hospodárstva, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť

po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť
2. Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o., Hagarova 9/B, P.O.BOX 38, 830 04 Bratislava

so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch bytového domu na ul. Pri Bielom
Kríži 7,9,11,13,15,17 v  Bratislave a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia:

   Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:


