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 KV/LEG/2371/2021/10319/MG                     V Bratislave dňa 08. júna 2021 

 

 

 

 

Oznámenie  

výsledku vybavenia petície  
podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

 

 

 

Dňa 04.05.2021 bola mestskej časti Bratislava-Karlova Ves doručená petícia ev. č. 7922 

označená ako „PETÍCIA Za vydanie Rozhodnutia o zastavení konania na asanáciu súboru 

stavieb v lokalite Nad Sihoťou, MČ Karlova Ves Bratislava“ spolu s prílohou označenou ako 

„Analýza vjazdu na stavenisko Matejkova ulica Bratislava“ (ďalej aj „petícia“). Podľa § 1 

ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o petičnom práve“) má každý právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo 

iného spoločného záujmu na orgány verejnej moci. Petíciu svojim podpisom podporilo 150 

občanov. Po preskúmaní formálnych náležitostí mestská časť Bratislava-Karlova Ves dospela 

k záveru, že petícia spĺňa formálne náležitosti stanovené v § 5 zákona o petičnom práve. 

K predmetnej petícii Vám zasielame podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve nasledovné 

oznámenie o výsledku vybavenia petície. 

 

 Signatári petície žiadajú, aby Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

(ďalej len „stavebný úrad“) vydal rozhodnutie o zastavení konania na asanáciu súboru stavieb 

v lokalite Nad Sihoťou, MČ Karlova Ves Bratislava. Zároveň poukazujú v jednotlivých bodoch 

petície I. – IV. na veľké množstvo skutočností, týkajúcich sa správneho konania, ktoré je vedené 

stavebným úradom vo veci vydania povolenia na odstránenie súboru stavieb s názvom: „SO 

100.1 Existujúce objekty - asanácie“ v lokalite ulíc Matejkova a Nad Sihoťou v Bratislave, 

na pozemkoch parc.č. 1551, 1553/1, 1554/1, 1554/2, 1555/1, 1555/2, 1556/1, 1556/2, 1557/1, 

1557/2 a 1558 v k.ú. Karlova Ves, ktoré je vedené na základe žiadosti vlastníka nehnuteľností 

– spoločnosti REDING, s.r.o., so sídlom Legionárska 10 811 07 Bratislava (ďalej aj 

„spoločnosť REDING, s.r.o.“, alebo „vlastník“), kde predmetom odstránenia je: 

 

- jestvujúci rodinný dom na ulici Nad Sihoťou 38 v Bratislave súp.č. 776; 

- jednoduché stavby oporných múrov na pozemkoch priľahlých k rodinnému domu; 

pričom majú byť odstránené iba nadzemné časti vyššie uvedených oporných múrov, t.j. 

budú odstránené iba tie časti oporných múrov, v ktorých za rubom oporného múra nie 

je zemina; 

- spevnené plochy na predmetných pozemkoch; 

- prípojky kanalizácie, plynu, prípojky NN a prípojky vody a vzdušného vedenia; 

slaboprúdu rodinného domu. 

 

Pre povolenie odstránenia predmetných objektov bolo mestskou časťou Bratislava – 

Karlova Ves po uskutočnení správneho konania vydané rozhodnutie č. 

KV/SU/1380/2019/21946/DH zo dňa 3.12.2019, ktoré bolo v odvolacom konaní zrušené 
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rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-

OVBP2-2020/69057/CUJ zo dňa 23.4.2020, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.5.2020. 

Vec bola prvostupňovému správnemu orgánu vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie.  

Súvisiaci spisový materiál bol stavebnému úradu vrátený dňa 8.6.2020.  

 

Predmetné správne konanie je na základe opätovného preskúmania veci, v intenciách 

rozhodnutia odvolacieho orgánu, a s prihliadnutím na obsažné namietané skutočnosti 

v odvolaniach účastníkov konania, t.č. prerušené a stavebný úrad čaká na doplnenie nových 

podkladov rozhodnutia, ktoré si vyžiadal výzvou pod č. KV/SÚ/240/2020/12390/DH zo dňa 

14.9.2020.  

Spoločnosť REDING s.r.o. doposiaľ v zmysle výzvy stavebného úradu doplnila 

opravenú žiadosť, prepracovanú dokumentáciu pre odstránenie stavby, a bolo doručené 

stanovisko Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave, Krajského dopravného 

inšpektorátu.  

Do spisu stavebného úradu neboli k dnešnému dňu doručené všetky vyžiadané podklady 

rozhodnutia, nakoľko nimi spoločnosť REDING s.r.o. v určenej lehote nedisponovala. 

K dnešnému dňu nebolo stavebnému úradu doplnené najmä stanovisko cestného správneho 

orgánu, ktoré doposiaľ nebolo kladne vydané. Spoločnosť REDING s.r.o. preto oficiálne listom 

opakovane požiadala stavebný úrad pred uplynutím určenej lehoty o jej predĺženie.  

Po posúdení žiadosti stavebný úrad spoločnosti REDING s.r.o. vyhovel, a lehotu na 

doplnenie chýbajúcich podkladov rozhodnutia, vzhľadom na objektívne dôvody a preukázanú 

aktívnu snahu v zabezpečovaní požadovaných podkladov rozhodnutia predĺžil. Správne 

konanie ostáva naďalej prerušené.  

 

V zmysle vyššie uvedeného si k obsahu petície dovoľujeme uviesť nasledovné:  

 

 

K bodu I. petície 

  

Skutočnosť, že spoločnosť REDING, s.r.o. nepredložila všetky požadované doklady 

v zmysle výzvy, stavebný úrad eviduje, že na základe tejto skutočnosti je správne konanie od 

14.9.2020 naďalej prerušené. Považujeme za opodstatnené poukázať na skutočnosť, že účelom 

rozhodnutia o prerušení konania je, aby počas obdobia, kedy stavebný úrad čaká na doplnenie 

žiadosti o povolenie na odstránenie stavby, nedošlo k márnemu plynutiu zákonnej lehoty 

určenej na rozhodnutie vo veci. Pri vydaní rozhodnutia o prerušení konania, ako rozhodnutia 

procesného, sa stavebný úrad nezaoberal hmotnoprávnymi otázkami súvisiacimi s odstránením 

stavby. Posudzovanie otázok, ktoré je stavebný úrad povinný skúmať, v zmysle § 88 až 90 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v konaní o odstránení stavby, vykoná 

stavebný úrad až po predložení podkladov, ktoré si vyžiadal.  

Súčasne poukazujeme na skutočnosť, že signatári petície sa práve z vyššie uvedeného 

dôvodu vyjadrujú k neúplným podkladom, ktoré nie sú ešte definitívnym podkladom pre riadne 

posúdenie a rozhodnutie vo veci, a teda nie sú ani dostatočným podkladom pre oznámenie 

pokračovania konania účastníkom konania, a určenie zákonnej lehoty na ich vyjadrenie. 

Dôvody a závery uvádzané v petícii preto považujeme za predčasné, vyvodené z neúplných 

podkladov, ktoré sú stále vo fáze úprav a doplnenia.  

   

Zo znenia výzvy zo dňa 14.9.2020 je rovnako jednoznačne zrejmé, že stavebný úrad 

vyzval spoločnosť REDING, s.r.o. na úpravu a doplnenie dokumentácie pre odstránenie stavby 

v súvislosti s jestvujúcou kanalizačnou prípojkou vlastníkov objektu bytového domu 
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Jamnického 5 v Bratislave, ktorá je vedená cez pozemky spoločnosti REDING, s.r.o. a je 

chránená vecným bremenom zapísaným v liste vlastníctva. Spoločnosť REDING s.r.o. je 

povinná preukázať relevantný a dostatočný spôsob ochrany jestvujúcej kanalizácie. Kontrola 

splnenia týchto požiadaviek bude predmetom posúdenia, po doplnení všetkých požadovaných 

podkladov.  

Zo znenia petície ďalej vyplýva, že stavebník nepredložil „súhlas vlastníkov 

kanalizácie“, ktorý však stavebný úrad vo výzve nežiadal, vzhľadom na to, že kanalizačná 

prípojka nie je predmetom odstránenia, ani prekládky, a preto nemá výzva na predloženie 

takéhoto súhlasu oporu v zákone. Stavebný úrad od začiatku konania eviduje, že vlastníci 

bytového domu nesúhlasia s akoukoľvek prekládkou predmetného vedenia kanalizácie, 

a z tejto skutočnosti stavebný úrad vychádza. Povinnosťou vlastníka nehnuteľností je 

rešpektovať vecné bremeno a ochranné pásmo kanalizácie, ale nie je dôvodom na zákaz 

stavebnej alebo inej činnosti na pozemkoch v jeho vlastníctve  v medziach, ktoré stanovuje 

stavebný zákon, územný plán, a ďalšie osobitné predpisy, s ohľadom na ochranu existujúcich 

stavieb.  

V prípade záujmu o prekládku kanalizácie je vlastník povinný vyžiadať si povolenie od 

špeciálneho stavebného úradu pre vodné stavby – Okresného úradu Bratislava, kde podkladom 

by mal byť súhlas vlastníkov kanalizácie, s takouto úpravou. Je teda mimo pôsobnosti 

tunajšieho všeobecného stavebného úradu.   

 

K bodu II. a III. petície 

 

Ako bolo uvedené vyššie, predložené podklady a splnenie výzvy stavebného úradu, 

vrátane predloženého odborného posudku s názvom: „DSP – Geotechnický posudok“, 

vypracovaného autorizovaným stavebným inžinierom z oblasti statika stavieb -  Ing. Ctiborom 

Kostúrom, e.č. 3213*I3, bude predmetom podrobného posúdenia stavebným úradom, a je 

predčasné v tejto fáze správneho konania vyvodzovať záver. Stavebný úrad odborný posudok 

opatrený pečiatkou statika musí v konaní rešpektovať ako riadny podklad, bude však v konaní 

posudzovať jeho úplnosť, a v prípade potreby vyzve vlastníka na jeho doplnenie.    

 

K bodu IV. petície 

 

V závere signatári petície poukazujú na to, že spoločnosť REDING, s.r.o. doposiaľ 

nesplnila výzvu stavebného úradu v určenej lehote, a preto žiadajú predmetné správne konanie 

zastaviť, s poukazom na ustanovenia stavebného zákona a správneho poriadku. Ako je uvedené 

v texte vyššie, predmetné správne konanie začalo podaním žiadosti spoločnosti REDING s.r.o. 

o odstránenie súboru stavieb zo dňa 12.3.2019, a po doplnení podkladov a prerokovaní 

s účastníkmi bolo vydané rozhodnutie vo veci, voči ktorému boli podané odvolania. Spisový 

materiál odvolací orgán po uskutočnení odvolacieho konania vrátil stavebnému úradu dňa 

8.6.2020, preto nové prejednanie veci je opodstatnené vnímať od tohto dňa. Konanie bolo 

v novom prejednaní dňom 14.9.2020 prerušené a lehoty správnemu orgánu prestali plynúť.  

 Ďalej poukazujeme na skutočnosť, že lehota určená spoločnosti REDING, s.r.o. na 

predloženie dokladov, nie je zákonnou lehotou, a je na posúdení stavebného úradu, ako posúdi 

opodstatnenosť jej predĺženia, na základe žiadosti podávateľa, ktorú podal pred jej uplynutím.  

V tejto fáze správneho konania, v súlade s výzvou stavebného úradu, spoločnosť 

REDING s.r.o. aktívne komunikuje s cestným správnym orgánom mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves, ktorý je dotknutým orgánom v konaní, a na základe jeho požiadaviek upravuje 

časti dokumentácie pre odstránenie stavby, ktoré sa týkajú zachovania bezpečnosti cestnej 

premávky počas realizácie búracích prác.   
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Stavebný úrad má vedomosť o aktívnom prístupe spoločnosti REDING s.r.o. ku 

kompletovaniu podkladov pre rozhodnutie, a pred uplynutím určenej lehoty riadne požiadal 

o jej predĺženie, s uvedením opodstatnených dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, preto stavebný 

úrad nedospel k záveru, že by bolo potrebné predmetné konanie zastaviť z dôvodu, že vlastník 

nepredložil podklady rozhodnutia v určenej lehote.     

 

Na záver, v súvislosti s prílohou petície si dovoľujeme uviesť, že riešenie 

komplikovanej dopravnej situácie v mieste navrhovaného vjazdu na plánované stavenisko,  je 

práve jedným zo závažných dôvodov, ktoré vyhodnocuje cestný správny orgán, a ktorého 

stanovisko je potrebné ako jeden z dokladov pre rozhodovanie stavebného úradu v konaní 

o odstránení jestvujúcej stavby na pozemkoch spoločnosti REDING, s.r.o., a rovnako 

v súvisiacom územnom konaní o umiestnení bytových domov na základe návrhu spoločnosti 

REDING, s.r.o.. Stavebný úrad pristupuje k predmetným podaniam zákonným spôsobom, na 

základe riadneho posúdenia veci a na podklade vyžiadaných podkladov, ktoré sú pre posúdenie 

nevyhnutné, ako mu to ukladajú platné ustanovenia stavebného zákona a správneho poriadku.   

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, mestská časť Bratislava-Karlova Ves Petícii 

za vydanie rozhodnutia o zastavení konania na asanáciu súboru stavieb v lokalite Nad Sihoťou, 

MČ Karlova Ves Bratislava nemôže vyhovieť. 

 

S úctou 

 

 

 

 

 

Dana Čahojová 

starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Na vedomie: Ing. Ľudovít Kovačovský, Jamnického 3, 845 01 Bratislava 

 

Vybavuje: Mgr. Marek Gryc 


