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Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolaci orgán
podl'a § 4 písm. b) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v nadváznosti na zákon
č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení
niektorýqh zákonov, zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, podl'a § 118 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku a ustanovenia § 58 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok), rozhodujúc ospoločnom odvolaní, ktoré podali
účastníci ko'nania Igor Lehrer, Bazovského 5, 841 0l Bratislava, doc. Ing. Ladislav Štibrányi
CSc., Lubinská 6, 811 02 Bratislava, Ing. Andrej Bábsky, Mikulášska 1, 811 0l Bratislava, proti
rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. j.: KV/SU/324/201 7/7382/AP zo dňa 12.
4. 2017, podl'a ust. § 46, § 47, § 59 ods. 2 správneho poriadku, ako aj podl'a príslušných
ustanovenf stavebného zákona, rozhodol takto:

Z a m i e t a

spoločné odvolanie, ktoré podali účastníci konania Igor Lehrer, Bazovského 5, 841 0lBratislava, doc. Ing. Ladislav Štibrányi CSc., Lubinskm 6, 811 02 Bratislava, Ing. Andrej
Bábsky, Mikulášska 1, 811 0l Bratislava, a napadnuté rozhodnutie Mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves č. j.: KV/SU/324/2Q1 7/7382/AP zo dňa 12. 4. 2017 p o t v r dz u j e.

Odt»vodnenie

Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad napadnutým
rozhodnutim č. j.: KV/SU/324/201 7/7382/AP zo dňa 12. 4. 2017 podra ustanovenia § 88a ods. 4
a 7, § 66 stavebného zákona dodatočne povolil stavbu na individuálnu rekreáciu: ,,Rekonštrukcia
a dostavba záhradnej chaty", na pozemku parc. č. 2498/43, 2498/44 a 2498/84, k. ú. Karlova
Ves, Staré grunty, lokalita pod lesom, s určením podmienok pre dokončenie stavby podl'a
projektovej dokumentácie, ktorú vypracovali Ing. arch. Juraj Skupil 3/2016 a Ing. arch. Katarína
Ciglanová 1 1/2016, pre stavebníka: PhDr. Martin Kostič, PhD. a Ing. Marianna Kostičová, J.
Jesenského 8, 903 0l Senec.



Proti uvedenému rozhodnutiu sa v zákonnej lehote podali spoločné odvolanie Igor Lehrer,
Bazovského 5, 841 0l Bratislava, doc. Ing. Ladislav- Štibrányi CSc., Lubinská-6, 811 02
Bratislava, Ing. Andrej Bábsky, Mikulášska 1, 811 0l Bratislava (d'alej len ,odvolatel"'), v
ktorom odvolatel' v podstate uvádza, že stavebný úrad sa nevysporiadal s vyjadrením pyávneho
zástupcu stavebníkov zo dňa 27. 2. 2017, ktorou namietal postavenie vlastníkov susedných
pozemkov; sporahlivým spósobom neustálil okruh účastníkov konania; stavebný úrad- sa
nevysporiadal s otázkou typu stavby v zmysle stavebného zákona - stavba má viac podlaží ako
je prípustné pre rodinné domy; stavebný úrad dodatočne povolil stavbu, kt'orá svojimi
parametrami znehodnocuje hodnotu vedrajších nehnuterností; stavebný úrad sa nevysporiadal
riadnym sp«"sobom so všetkými svojimi rozhodnutiami, ktoré sa viažu k dotknutým parcelám;
stavebný úrad neuviedol zistenia stavebného dohradu, chýbalo označenie stavby na stavenisku
v zmysle stavebného zákona; pripája odborné vyjadrenie Ing. Juraja Santa, Mozartova 6, 811 02
Bratislava k rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. j.: KV/SU/324/20 17/7382/AP zo
dňa 12. 4. 2017. Podané odvolanie nie je podpísané všetkými tromi účastníkmi konania, rovnako
odborné vyjadrenie Ing. Juraja Santa je bez podpisu jej autora.

Postupom podra ust. § 56 správneho poriadku stavebný úrad upovedomil ostatných
účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a vyzval ich, aby sa k nemu vyjadrili.

Po oboznámení sa s obsahom odvolania sa vyjadrili k jeho obsahu v určenej lehote účastníci
konania PhDr. Martin Kostič, PhD. a Ing. Marianna Kostičová, J. Jesenského 8, 903 0l Senec,
vzastúpení JUDr. Jána Havláta, advokátska kancelária HAVLÁT & Partners, Rudnayovo
námestie č. 1, 811 0l Bratislava, v ktorom v podstate uvádza, že odvolanie považuje za
neopodstatnené; stavebník splnil požiadavky vyplývajúce z § 88a ods. l stavebného zákona
a stavebný úrad v konaní o dodatočnom povolení stavby skúmal, či dodatočné povolenie stavby
nie je vrozpore sverejnými záujmami avrozhodnutí sa riadne vysporiadal so všetkými
predpokladmi pre dodatočné povolenie stavby; odvolatel' nie je legitímny namietat', že stavebný
úrad sa nevysporiadal s námietkou stavebníka proti ich účasti v konaní - z povahy veci by to
mohol narnietat' jedine stavebník; dodatočne povolená stavba sa zásadne nelíši od stavby, ktorá
bola povolená p6vodným stavebným povolením; stavebný úrad sa riadne avúplnosti
vysporiadal s otázkou súladu stavby s územným plánom a verejnými záujmami, v danej l'okalite
sa nachádzajú stavby podobné aešte vyššie a sváčšou zastavanou plochou; dodatočne
povorovaná stavba má 2 podlažia austúpené podlažie; tvrdenie stavebníkov oúdajnom
znehodnocovaní hodnoty vedl'ajších nehnuterností je subjektívne, vágne aneopodstatnené;
predmetom konania nebolo preskúmavanie predchádzajúcich rozhodnutí; stavba bola začatá na
základe právoplatného stavebného povolenia stavebného úradu zo dňa 9. 2. 2015, nedoš}o
kzásadným zmenám azmena oproti uvedenému stavebnému povoleniu spočíva najmá
v upustení od realizácie suterénu, vonkajšieho schodiska a v zmene orientácie hmoty 2. NP
vzhradom na stavebnotechnické podmienky vzniknuté vprocese výstavby; stavba bola
realizovaná svojpomocne aje riadne označená; pripojené odborné vyjadrenie považujú za
zmátočné, zavádzajúce anepravdivé v celom rozsahu, vykonštruované osobné tvrdenie Ing.
Santu vo vázbe na predmetnú stavbu bez konkrétnej argumentácie, jeho písomnost' je
irelevantná; účastníci konania sa ani raz od začiatku konania o dodatočnom povolení stavby
neboli pozriet' do dokumentácie stavby a snaha stavebníka o zmier ostala bez reakcie účastníkov
konania.

Na základe podaného odvolania postúpil prvostupňový správny orgán spisový materiál
napadnutého rozhodnutia Okresnému úradu Bratislava, odbor výstaÝ'by a bytovej politiky na
jeho preskúmanie a rozhodnutie.
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Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolac í orgán
preskúmal napadnuté rozhodnutie a predložený spisový materiál v celom rozsahu, porovnal ho s
príslušnými právnymi predpismi, najmu s príslušnými ustanoveniami zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), jeho vykonávacími vyhláškami a
zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), pre potreby odvolacieho konania
vykonal dňa 21 . 9. 2017 miestne šetrenie na tvári miesta a dospel k záveru, že stavebný úrad pri
konaní a rozhodovanf v predmetnej veci vychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu veci
a správnej právnej úvahy správneho orgánu a postupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami
stavebného zákona a správneho poriadku.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky po preskúmaní predloženého
spisového materiálu napadnutého rozhodnutia v celom rozsahu, obsahu podaného od'volania
a vyjadrenia k odvolaniu, konštatuje nasledovné:

Z obsahu spisového materiálu vyplýva, že na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné
povolenie č.: SÚ-2011/4753/448/SP/Jak zo dňa 20. 4. 2011 (právoplatné dňa 20. 5. 2011),
stavebníkmi bola podaná žiadost' o zmenu stavby pred dokončením, na základe ktorej stavebný
úrad 'vydal rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením č.: KV/SU/525/2015/2510/AP zo
dňa 9. 2. 2015 (právoplatné dňa 20. 2. 2015). Z rozhodnutia zo dňa 9. 2. 2015 vyplýva, že
stavebníci požiadali o zmenu, ktorá spočívala v zmene pódorysu objektu, dispozície vnútorného
priestoru, vsakovacej nádíže, žumpy a vodomernej šachty v porovnaní s p«"vodnou projektovou
dokumentáciou; objekt tvoril jedno podzemné podlažie, dve nadzemné podlažia avýlez na
strechu v rozsahu overenej projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovaným architektom
Ing. arch. Jurajom Skupilom, vypracovanej v 10/2014. Ostatné podmienky stavebného povolenia
stavebný úrad ponechal nezmenené.

Dňa 24. 8. 2016 stavebný ůřád obdržal podnet od Ing. Igora Lehrera a doc. Ing. Ladislava
Štibrányiho, VO veci realizácie stavby ,,Rekonštrukcia a dostavba záhradnej chaty", na pozemku
parc. č. 2498/43, 2498/44 a 2498/74, lokalita pod lesom, Staré grunty, k. ú. Karlová Ves.

Na základe podnetu stavebný úrad dňa 25. 8. 2016 vykonal štátny stavebný dohl'ad orgánom
štátneho stavebného dohl'adu - povereným pracovníkom stavebného úraďu, za účasti stavebníka
a stavbyvedúceho. Pri výkone bolo zistené, že stavebník realizuje stavbu v rozpore s vydaným
rozhodnutím o zmene stavby pred dokoněením. Na mieste bol spís'aný záznam z vykonania ŠSD,
v ktorom stavebný úrad úpozornil stavebníka, aby zastavil stavebné práce, ktoré sú v rozpore
s overenou projektovou dokumentáciou. V zápise okrem iného k danej veci uviedol, že zmena
oproti PD overenej v stavebnom konaní, spočíva v realizácií troch stÍpov zo strany komunikácie
azmeny vsituovaní okien zo severozápadnej strany; hmota stavby sa tým priblíži ku
komunikácii; zámerom stavebníka je nerealizovat' čast' II. NP, ktorá je vysunutá ako konzola
a predmetné priestory vytvorit' na mieste terasy na II. NP zo strany komunikácie; uvedené zmeny
stavebník odóvodnil nedostatočnou únosnost'ou základovej p6dy pod uvažovanou konzolou.
Výsledkom ŠSD bol zápis do stavebného denníka s tým, 'z.e -sa- zastavujú práce, ktoré sú
v rozpore s overenou PD.

Stavebník: PhDr. Martin Kostič a Ing. Marianna Kostičová podal dňa 7. 9. 2016 žiadost'
o zmenu stavby pred dokončením na stavbu ,,Rekonštrukcia a dostavba záhradnej chaty", na
pozemkoch parc. č. 2498/43, 2498/44 a 2498/74, k. ú. Karlova Ves. Stavebný úrad vykonal
následne dňa ?29. 9. 2016 štátny stavebný dohl'ad na predmetnej stavbe, na pozemkoch parc. č.
2498/43, 2498/74 a 2498/44, k. ú. Karlova Ves, pri ktorom bolo zistené, že stavebník PhDr.
Martin Kostič a Ing. Marianna Kostičová realizovali zmenu stavby bez stavebného povolenia,
resp. sk«"r ako stavebné povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením nadobudlo
právoplatnost'.
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Stavebný úrad počas výkonu kontroly z verejného priestranstva zistil, že na predmetnej
stavbe a ani v jej blízkosti sa nenachádzajú žiadne osoby, avšak na stavbe boli zreal izované
d'alšie stavebné práce, ktoré sú vrozpore svydaným rozhodnutím aoverenou projektovou
dokumentáciou. Stavebný úrad opátovne vyhotovil záznam, v ktorom vyzval stavebníkov na
zastavenie stavebných prác. Dňa 4. 10. 2016 sa uskutočnil opakovaný výkon ŠSD Z miesta
verejne prístupného, na ktorom bolo zistené, že stavebníci aj nad'al.ej pokračujú v stavebných
prácach v rozpore s overenou projektovou dokumentáciou. Z výkonu ŠSD bol znova vyhotov;ný
záznam, v ktorom boli stavebníci opát' upozornení na zastavenie prác. Dňa 10. 10. 2016 sa
uskutočnil výkon štátneho dohradu z verejne prístupného priestranstva, ktorého sa stavebníci
nezúčastnili. Na výkone boli prítomní vlastníci susedlných pozemkov. Stavebný úrad spísal
záznam, v ktorom sa uvádza, že od posledného výkonu ŠSD stavebníci znova uskutočnili d;alšie
stavebné práce, ktoré sú v rozpore s overenou projektovou dokumentáciou.

Stavebný úrad následne rozhodnutím č. j. KV/SU/2336/2016/l 73761AP zo dňa 10. 10. 2016
podl'a ustanovenia § 102 ods. 2 stavebného zákona s okamžitou platnost'ou zastavil všetky
stavebné práce, ktoré sa realizovali na rozostavanej stavbe na individuálnu rekreáciu -s
celoročným využitím, na pozemku parc. č. 2498/43, 2498/44 a 2498/74, lokalita?pod lesom,
Staré grunty, k. ú. Karlova Ves, stavebníkovi: PhDr. Martin Kostič, PhD. a Ing. Marianna
Kostičová, Jesenského 8, 903 0l Senec.

Proti uvedenému rozhodnutiu v zákonnej lehote podali odvolanie PhDr. Martin Kostič, PhD.
a Ing. Marianna Kostičová, Jesenského 8, 903 0l Senec, vktorom o.i. uviedli, že práce
prebiehajú v súlade so stavebným povolením č.: SU-201 l/4753/448/SP/Jak zo dňa 20. 5. 2011
a následné schválenou zmenou stavby pred dokončením č.: KV/SU/525/2015/2510/AP zo dňa
20. 3. 2015 av nadváznosti na podanú zmenu stavby pred dokončením zo dňa 7. 9. 2016,
vyhotovenou projektovou dokumentáciou Ing. arch. Jurajom Skupilom,vsúlade súzemno-
plánovacou inforrnáciou a d'alšími súvisiacimi regulatívmi platnými pre danú oblast'.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky po preskúmaní odvolaním
napadnutého rozhodnutia v celom rozsahu zistil, že stavebný úrad po zistení skutočností z
vykonaného štátneho stavebného dohl'adu postupoval v súlade so zákonom a pri vydávaní
odvolaním napadnutého rozhodnutia postupoval procesne správne; stavebný úrad pri výkone
štátneho stavebného dohl'adu zo dňa 25. 8. 2016 vyzval stavebníka na zastavenie stavebných
prác ústne, zápisom do stavebného denníka. Taktiež pri výkonoch štátnych stavebných
dohl'adoch zo dňa 29. 9. 2016, 4. 10. 2016 a 10. 10. 2016, ktoré sa uskutočnili z verejného
priestranstva, stavebný úrad ako je uvedené v záznamoch, vyzval stavebníkov na zastavenie
stavebných prác. Odvolací orgán k uvedenému postupu stavebného úradu uviedol, že stavebný
úrad postupoval v súlade so zákonom a odvolaním napadnuté rozhodnutie vydal na základe
dostatočného zistenia skutkovej veci a na základe správnej právnej úvahy. Po zistení realizácie
stavby v rozpore s vydaným rozhodnutím najsl=8r vyzval stavebníka na zastavenie stavebných
prác. Vzhl'adom k tomu, že stavebníci uvedenú výzvu nerešpektovali,?,sta@ebný úrad postupoval
podra ustanovenia § 102 ods. 2 stavebného :?ňa, a vydal rozhodnutie o zastavení stavebných
prác. Odvolací orgán z uvedených dóvodov po preskúmaní odvolaním napadnutého rozhodnutia
v celom rozsahu, druhostupňovým rozhodnutím č.: OU-BA-OVBP2-2017/007302/CUJ zo dňa
27. 3. 2017, prvostupňové rozhodnutie potvrdil.
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Zo zistení orgánu štátneho stavebného dohl'adu uvedených v záznamoch stavebného úradu
(stavebník nerealizoval stavbu záhradnej chaty resp. je rozsah podl'a schválenej proj ektovej
dokumentácie) jednoznačne vyplynulo, že bude potrebné nové povolenie stavebného úradu.
Nakol'ko zrealizovaná a zároveň navrhovaná zmena stavby bola v takom rozsahu, že si
vyžadovala osobitné konanie na jej povolenie, stavebný úrad listom (2. j.:
KV/SU/2336/2016/l 7326/AP zo dňa 7. 10. 2016 vyzval stavebníka na doloženie požadovaných
dokladov a zároveň konanie rozhodnutím premšil. Stavebník predložil doklady dňa 31 . 1. 2017.

Stavebný úrad po posúdení predložených dokladov listom č.: KV/SU/324/201 7/4677/AP zo
ďňa 27. 2. 2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o
dodatočnom povolení stavby a doplnenie dokladov. V oznámení stavebný úrad určil účastníkom
konania a dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní na podanie námietok a pripomienok
v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona a zároveň upozornil, že k neskoršie podaným
námietkam a pripomienkam nebude prihliadat'. Súčasne stavebný úrad upozornil, že ak sadotknuté orgány v určenej alebo predÍženej lehote nevyjadria, má sa-zato (§ 6Í ods. 6 stavebného
zákona), že s dodatočným povolením súhlasia.

Vpredmetnom konaní spoločným podaním uplatnili námietky účastníci konania IgorLehrer,- Bazovského 5, 841 0l-Bratislava,-doc. Ing. L'adislav Štibrányi-, CSc., Lubinská 6, 811-02
Bratislava, Ing. Andrej Bábsky, Mikulášska 1, 811 0l Bratislava (námietky č. 1. - 6.), ktoré
stavebný úrad odcitoval vo výrokovej časti rozhodnutia a o ktorých stavebný úrad rozhodol vo
výrok'u prvostupňového rozhodnutia. Stavebný úrad námietky č.: 2., 4., 5., 6., vyhodnotil ako
neopodstatnené a zamietol ich z d8vodov, ktoré podrobne uviedol v odóvodnenf svojho
rozhodnutia. Stavebný úrad opodstatneným námietkam č. 1. a 3. vyhovel a zapracoval ich do
podmienok prvostupňového rozhodnutia. Tie námietky, ktoré stavebný úrad vyhodnotil ako
neopodstatnené, zamietol z dóvodov, ktoré podrobne uviedol v odóvodnení svojho rozhodnutia.

O námietkach účastníkov konania je potrebné rozhodnút' (v nadváznosti na § 47 správneho
poriadku) vo výrokovej časti rozhodnutia. Rozhodnutie o vznesených námietkach musí byt' vždy
vo výroku rozhodnutia určité, konkrétne anesmú vznikat' pochybnosti, ktorým námietkam
stavebný úrad vyhovuje a ktoré námietky stavebný úrad zamieta. Rozhodnutie o námietkach
musí byt' zrozumiterné a vystihnút' podstatu veci. Každú konkrétnu námietku musí stavebný
úrad zhradiska opodstatnenosti vyhodnotit' aonej rozhodnút', pričom je potrebné bud' ju
citovat', alebo ju uviest' v skrátenom znení. Opodstatneným námietkam stavebný úrad vyhovie
a neopodstatnené námietky stavebný úrad zarnietne.

Stavebný úrad sa v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami zaoberal v prvostupňoyom
rozhodnutí všetkými námietkami uplatnenými účastníkrni konania v predmetnom konaní, ktoré
uviedol v plnom znení a rozhodol o nich vo výroku prvostupňového rozhodnutia. Stavebný úrad
námietky, ktoré vyhodnotil ako neopodstatnené, zamietol z d8vodov, ktoré uviedol v odóvodnení
svojho rozhodnutia. Podl'a názoru odvolacieho orgánu sa stavebný úrad vod6vodnení
rozhodnutia vysporiadal dostatočne so všetkými námietkami vznesenými v predmetnom konaní
v porovnaní s konkrétnymi platnými právnymi predpismi.

Nesúhlas účastníkov konania nemožno stotožňovat' s nemožnost'ou vyďat' rózhodnutie.
Jedným z procesných práv účastníka konania je aj právo uplatnit' v konaní svoje námietky, o
ktorých je stavebný úrad povinný rozhodnút' a svoje rozhodnutie dostatočným sp8sobom
od6vodnit'. Stavebný úrad si túto svoju zákonnú povinnost' splnil, pričom sa v súlade so
zákonom oprel o súhlasné stanoviská dotknutých orgánov posudzujúcich stavbu z hradiska nimi
sledovaných záujmov, ktorých obsah je v zmysle stavebného zákona pre stavebný úrad závázný.
Tieto dotknuté orgány boli zároveň upovedomené o začatí stavebného konania a boli vyzvané na
predloženie stanoviska.

5



Podl'a názoru odvolacieho orgánu sa stavebný úrad v odóvodnení rozhodnutia vysporiadal
dostatočne so všetkými námietkami vznesenými v predmetnom konaní v porovnaní s
konkrétnymi platnými právnymi predpismi, námietky uplatnené účastníkmi konania posúdil v
súlade s platnou legislatívo?i a svoje rozhodnutie o ich zamietnutí od6vodnil v súlade s p»latnými
hmotno-právnymi a procesno-právnymi preďpismi.

Po preskúmaní veci v celom rozsahu dospel odvolací orgán k záveru, že prvostupňový
správny orgán predloženú žiadost' posúdil v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného
zákona, postupoval v konaní v súlade s príslušnými procesnými ustanoveniami, v súlade so
zásadami správneho konania, dostatočným sp8sobom, predovšetkým na podklade stanovísk
dotknutých orgánov, vyhodnotil súlad stavby s verejnými záujmami, v rozhodnuff určil
podmienky pre uskutočnenie zmeny stavby pred dokončenim. Prvostupňový správny orgán teda
vydal rozhodnutie na podklade dostatočne zisteného skutkového stavu veci a vec takisto správne
právne posúdil.

Stavebný úrad uviedol, že k žiadosti bola doložená projektová dokumentácia, spracovaná
oprávnenou osobou, boli doložené všetky podklady pre vydanie rozhodnutia vrátane vyjadrení
dotknutých orgánov, a po uskutočnenom konaní konštatoval, že stavebník splnil podmienky pre
vydanie dodatočného stavebného povolenia podl'a § 88a ods. 4 stavebného zákona a dodatočné
povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a oso bitnými
predpismi, nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva
a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Námietky uplatnené účastníkmi konania, ktoré sú totožné snámietkami vznesenými
v odvolanf, stavebný úrad posúdil v súlade s platnou legislatívou, a svoje rozhodnutie o nich
dostatočne od6vodnil. Odvolací orgán sa s rozhodnutím otýchto námietkach as ich
od8vodnením v stotožňuje, aj pokial' ide o námietky uvedené v podanom odvolaní (vrátane
odborného vyjadrenia Ing. ]ura3a Santa, ktoré je bez podpisu jej autora), ktoré posúdil rovnako.

Objekt pre individuálnu rekreáciu má plnohodnotné dve nadzemné podlažia a ustúpené 3.
NP, s plochou menšou ako plocha predchádzajúceho podlažia. Rekonštrukcia a dostavba
predmetnej stavby bola povolená rozhodnutím č.: SÚ-2011/4753/448/Jak zo dňa 20. 4. 2011,
ktoré naďobudlo právoplatnost' dňa 20. 5. 2011 . Rozhodnutím č.: KV/SU/525/201 5/25 1 0/AP zo
dňa 9. 2. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 20. 3. 2015, bola povolená zmena predmetnej
stavby pred dokončením. Oproti dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní
boli zrealizované nasledovné zmeny, ktoré napadnutým prvostupňovým rozhodnutím stavebný
úrad dodatočne povolil:
- vypustenie podzemného podlažia a s tým spojená zmena v zakladaní stavby
- vystúpenie schodiska zo severozápadnej obvodovej steny, smerom k parcele č. 2498/45 bolo
zrušené, odstup stavby od hranice pozemku parc. č. 2498/45 po zmene zostal zachovaný na
úrovni 0,95 m
- vykonzolovaná južná čast' 2. NP bola zmšená a tým zmenená dispozícia miestností na 2. NP a
zmena statického riešenia stavby
-? realizácia troch stÍpov (30 x 30 cm) podopierajúcich vystupujúcu čast' 2. NP v časti stavby
smerom k spoločnej parc. č. 2498/ 1.

Stavebný úrad dodatočne povolil stavbu zrealizovanú v zmysle vyššie uvedených zmien s
nasledovnými zrealizovanými stavebnými prácami: výplne okenných otvorov, stropné
konštrukcie, nosné konštrukcie; terasa 2. NP opatrená tepelnou izoláciou a izoláciou proti
vlhkosti a balkón pokrytý hydroziolačnou fóliou; po obvode strechy železobetónové atiky s
tepelnou izoláciou, izoláciou proti vlhkosti a oplechovaním; strecha výlezu na strechu zakrytá
plechom; podlaha na 1. NP v styku s terénom izolovaná protiradónovou hydroizoláciou;
vnútorná zdravotechnická inštalácia a elektrorozvody s tým, že stavba bude dokončená 'v rozsahu
predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Jurajom Skupilom 3/2016 a Ing.
arch. Kataríny Ciglanpej 1 l/2016.
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K ostatným námietkam odvolatel'a odvolací orgán uvádza:

Podl'a ristanovenia § 32 ods. 1, 2 správneho poriadku je správny orgán povinný zistit' presne a úplne
skutočný stav vecí a za tým účelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný
len návrhmi ůčastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najrá podania, návrhy a vyjadrenia
účastníkov konania, dókazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebe zrxáme
správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spósob zist'ovama podkladov pre rozhodnuti.e určuje
sprálžn)) Orgán.

Podl'a ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byt' v súlade so zákonmi a ostatnými
právnymi predpismi, musí ho vydat' orgán na to príslušný, musí vychádzat' zo sporahlivo zistené;ho stavu
veci a musí obsahovat' predpísané náležitosti.

Podl'a ustanovenia § 4'7 ods. 3 správneho poriadku v odóvodnerú rozhodriutia správny orgán uvedie,
ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený prž hodnotení dókazov, ako
použil správnu ůvahu pri použití prámych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyyovnal s
náwhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Podl'a ustanovenia § 46 stavebného zákona projektant vykonáva projektovgt činnost'a zodpovedá za
správnost' a'ůplnost' vypracovania dokumentácie podra § 45 ods.2. Projektant vypracovaného projektu
stavby zodpovedá aj za jeho realizovaternost'. Statický výpočet musí byt' vypracovaný v takej forme, aby
bol kontrolovaterný. Projektant je povinný prizvat' na vypracovanie častí územnoplánovacích podkladov,
náwhu'i'tzemnoplánovacej dokumentácie alebo projektu stavby ďalších oprávnených projektantov, ak
nie je oprávnený rúektorů čast' vypracovať sám.

Podra ustanovenia § 45 ods.2 stavebného zákona projektovou činnost'ou sa rozumie.' a)
vypracovanie ůzemnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, b)vypracovanie
dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, c) vypracovanie projektu stavieb potrebných
na vydanie stavebného povolenia wátane statických adynamických výpočtov konštrukcií stavieb
a projektového energetického hodnotenia.

Podra ustanovenia § 45 ods.4 stavebného zákona vybrané činnosti vo výstavbe rm5žu vykonávat' len
fyzické osoby, ktoré získali oprávnerúe na výkon týchto činností '(d'alej len ,,oprávnená osoba') podra
osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti chránit' verejné záujmy.

Podra ustanovenia § 46 ods.6 písm. a) stavebného zákona za vybrané činnosti sa nepovažuje
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
ktoré rno»že vypracovat' osoba s príslušným odborným vzdelaním.

Podra ustanovenia § 88 ods. l písm. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby
odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného
oznámenia stavebného úradu podra § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásit'; odstránenie stavby sa
nenariadi iba v prípadoch, ked'dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom.

Podra ustanovenia § 88a stavebného zákona ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez
stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby,
aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenže nie je v rozpore s verejnými
záujmami chránerrými týmto zákonom, najmčž s ciermi a zámermi územného plánovania, a osobitnými
predpismi. Ák vlastník sfavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich
podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. V
rozhodnutí o dodatočnom povolení stavbv stavebnv úrad dodatočne povolí už vvkonané stavebné práce a
určí podmienky na dokoru'enie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanei stavby. Na konanie o

' dodat.očnom povolení stavby sa primerane vzt'ahujú ustanovenia § 58 až 66.
Podra ustanovenia § 66 ods. l stavebného zákona v stavebnom povolení určí stavebný úrad závčtzné

podmienky uskutočnenia a užívania stavby a r«5zhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad
zabezpečí určenými podmienkami najmči ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a prí užívarú stavby,
komplexnost'stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov
a technických noriem a dodrzanie požiadaviek určených dotknÚtými orgánmi, predovšetkým vylúčeme
alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Podra ustanovenia § 9 ods. l vyhlášky č. 453/2000 Z. z. projektová dokumentácia stavby (projekt
stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podra druhu a účelu stavby najmčia) 5prievodm2 správu s údaimi, ktoré dop['řtaiú základné údaie o stavbe uvedené v žiadosti o -stavebné
povolenie, s informáciami o dodtžaní podmienok rozhodrrutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo
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o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s
informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
b) súhrnnú technickú správu, z ktorei musia byt' dostatočne zreimé
1. nawhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí
a použitie vhodných stavebných výrobkov vo vázbe na splnenie základných požiadaviek na -stavby a
dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných tecAnických
požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu,
2. požiarno-bezpečnostné riešenie podra osobitných predpisov,
3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vM, dopravu (vrátane
parkovania), zneškodnovanie odpadov a riešenie napoienia stavbv na iestvuiúce siete a zariadenia
technického vybavenia,
4. Maie o nadzemných a podzemnvch stavbách na stavebnom pozemku (wátane sietí a zariadení
techrúckého vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
7. usporiadarxie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o
uskutočnovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1.'200 až 1:500 s vyznačením
1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podra katastra nehnuterností wátane susedných p'ozemkov a
jestvujúcich stavieb na nich,
2. podzemných sietí a zariaderí techrúckého vybavenia,
3. náwhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
e) stavebné výkresv stavbv, z ktor8ch ie zreimý doteraiší a nawhovaný stav, predovšetkým pódorysv, rezv
a pohrady (v mierke spravidla 1.'lOO) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí-stav7y(napr.
základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový pláší:, styúné-konštr.ukí;í4@,.komíny), polohové a výškové'tr.ukí;í4@,.

vďm 'funXusporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presrxým vyznačenÍm 7unkčného určenia, schematické
vyznačenie vrn2torných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu,
silnoprMové, slaboprMové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výt'ahy), úpravy
a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hradiska civilnej ochrany, /8/ požiarnej o«:hrany
/4/ a z hradiska splnenia základných požiadaviek na stavby,
.f) statické posMenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnost' a stabilitu nosnej konštrukcie,
g) náwh úprav okolia stavby (exteriéru) a náwh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby.

V zmysle vyššie citovaných uznesení ak stavebný úrad zistí stavbu, ktorá je realizovaná bez
príslušného povolenia stavebného úradu, alebo v rozpore s ním (v danom prípade jej čast'), podl'a
ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona nem«"že pristúpit' knariadeniu jej
odstránenia, ale je povinný vždy najskór skúmat', či takúto stavbu nemožno dodatočne povo-lit'
v konaní upravenom v ustanovení § 88a stavebného zákona. Podl'a citovaného ustanovenia §
88a ods. 1 stavebného zákona stavba postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore's
ním podlieha osobitnému režimu. V prvom rade sa musí preskúmat', či dodatočné povolenie
stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými
predpismi. Z § 88a ods. 1 stavebného zákona vyplýva, že d6kazíné bremeno preukázat', že d'alšia
existencia nepovolenej stavby, alebo stavby uskutočňovanej v rozpore so stavebným povolením
nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, ked'že sa dopustil
porušenia zákona. Vlastník stavby si sárn a na vlastné náklady musí zaobstarat' všetky pot;ebné
doklady. Pri posudzovaní rozporu nepovolenej stavby s verejnými záujmami stavebný úrad
najmá skúma, či stavba nie je v rozpore so zárnernni územného plánovania, so starostlivost'ou o
životné prostredie, so všeobecne záváznými vyhláškami, nariadeniami, závmnými čast'ami
slovenských technických noriem a techínickými požiadavkami vymedzenými príslušnými
právnymi predpismi, so stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy, s ochranou práv a
právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania. V prípade, že vlastník -stavby
preukáže, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami, stavebný úrad určí podklady
potrebné pre d'alšie konanie o vydanie dodatočného stavebného povolenia. V tomto d'alšom
konaní sa uskutočňuje ústne konanie v zmysle § 61 stavebného zákona, ku= kto=rému sú prizývaní
účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy. Zo zákona im vyplýva právo upÍlatnit'
námietky a pripomienky najneskór pri tomto konaní.
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Postup stavebného úradu nie je v rozpore s vyššie citovanými ustanoveniami príslušných
právnych predpisov aprvostupňové napadnuté rozhodnutie vychádza z dostatočne zisteného
skutkového stavu veci a z ustanovení vyššie citovaných právnych predpisov.

V konaní o dodatočnom povolení stavby navrhovatel' predložil doklad o zaplatení správneho
poplatku podra sadzobnfka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov, projektovú dokumentáciu vypracovanú opráynenou
osobou, žiadost' o dodatočné povolenie stavby; prehlásenie o odbornom vedení nad stavbou zo
dňa 27.1.20l7; kópiu diplomu stavebníčky o dosiahnutom vzdelaní; splnomocnenie na
zastupovanie stavebníkov v konaní; stanovisko oddelenia územného rozvo5a MČ Bratislava -
Karlova Ves č.: KV/UR/709/2017/1937/DK zo dňa 23. 1. 2017; závázné stanovisko Okresného
úraďu Bratislava, pozemkového a lesného oďboru č.: OU-BA-PLO20l7/007744-003 zo dňa 23.
1. 201 7; geometrický plán č. 31/2016 autorizačne overený Ing. Petrom Petrom dňa 20. 8 . 201 6;
geometrický plán č. 56/2016 autorizačne overený Ing. Petrom Petrom dňa 20. 1. 201 7; originál
kópie katastrálnej mapy a originál výpisu z listu vlastníctva č. 2619.

Stavebný úrad posudzoval súlad dodatočne povol'ovanej stavby s platným územným plánom
hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov a konštatoval, že dodatočné
povolenie predmetnej stavby nie je v rozpore s všeobecné závázným nariadením Hl. m. SR
Bratislavy č. 4/2007 v znení VZN č. 12/2008 a VZN č. 1 7/201 1, ktoré bolo schválené uznesením
č. 400/20 11 zo dňa 15.l2.20l1- t.j. schváleným územným plánom.

Stavebný úrad v zmysle § 139b ods. l písm. b) stavebného zákona správne uvádza účel
stavby ako objekt individuálnej rekreácie. Stavba objektu individuálnej rekreácie je v súlade so
schváleným územným plánom. Samotný stavebný zákon nemá vo vykonávacích vyhláškach
obmedzenie zastavanosti či architektonicko-urbanistického riešenia, rovnako schválený územný
plán nestanovuje žiadnu percentuálnu zastavanost' daného územia. Stavebný úrad povolil stavbu
v súlade s doloženými kladnými stanoviskami dotknutých orgánov a zároveň bolo v konaní
preukázané, že povolením predmetnej stavby nebudú ohrozené práva účastníkov konania. V
konaní žiadatelia predložili súhlasné stanoviská dotknutých orgánov. Stavebný úrad všetky
skutočnosti a stanoviská posúdil a rozhodol vo výroku rozhodnutia, pričom v odóvodnení
uviedol dóvody, ktoré ho k tomu viedli. V zmysle vyššie uvedeného je zrejmé, že stavebný úrad
sa v konaní opieral o kladné stanoviská dotknutých orgánov, posudzoval námietky účastníkov
konania a vychádzal zo sporahlivo zisteného stavu veci. Na základe všetkých týchto skutočností
je zrejmé, že podmienky vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o v"obecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie sú splnené.
Stavebný úrad v konaní o dodatočnom povolenf preskúmal predložené doklady, posúdil súlad z
platným územným plánom a nezistil d«"vody, brániace vyďaniu dodatočného povolenia
predmetnej stavby.

Pre potreby odvolacieho konania odvolací orgán uskutočnil dňa 21. 9. 2017 na tvári miesta
rekognoskáciu za účelom verifikácie územia a skutkových okolností súvisiacich s odvolacím
konaním. Miestnym šetrením bolo zistené, že stavba je rozostavaná.

Skutočnost'ami a námietkami, ktoré sa predmetného konania a rozhodnutia o dodatočnom
povolení stavby netýkajú a s predmetom odvolacieho konania priamo nesúvisia, sa tunajší úrad
vo svojom rozhodnutí nezaoberal.
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Vzhl'adom navšetky vyššieuvedené skutočnosti odvolac'í orgán konštatuje, že v-konaní
arozhodovanf Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves nebolo zistené také porušenie
hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov, ktoré by od«"vodňovalo zrušenie, resp. zmenu
odvolaním napadnutého rozhodnutia, a preto napadnuté prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Na základe všetkých horeuvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor
výstavby a bytovej politiky tak, ako znie 'výrok rozhodnutia.

Pouěenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podl'a § 59 ods. 4 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) nemožno d'alej odvolat' a je v inštančnom postupe konečné.

Podra § 47 ods. 4 správneho poriadku Vám oznamujeme, že toto rozhodnutie možno
preskúmat' súdom.

,,",-;?%
'%, 91
?'?

Mgr. Tomáš Mateička
vedúci odboru výstavby a bytovej politiky

Okresného úradu Bratislava

Rozhodnutie sa doruěí vereinou vyhláškou:

JUDr. Ján Havlát, advokátska kancelária HAVLÁT & Partners, Rudnayovo námestie č. 1, 811 0l
Bratislava - splnomocnenec

2. Igor Lehrer, Bazovského 5, 841 0l Bratislava
3. Lýdia Lehrerová, Bazovského 5, 841 0l Bratislava
4. Ing. Andrej Bábsky, Mikulášska 1, 811 0l Bratislavaábsky,

slav Š'5. doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., Lubinská 6, 811 02 Bratislava
6. Ing. Peter Tóth, Klincová 37c, 821 08 Bratislava
7. Feodora Tóthová, Klincová 37c, 821 08 Bratislava
8. Ing. Peter Korčák, Líščie nivy 10, 821 08 Bratislava
9. Ing. arch. Juraj Skupil, atelier yesss s.r.o., Lamačská ceta 1ll, 821 06 Bratislava
10. Ing. arch. Katarína Ciglanová, Mudroňova 48, 81103 Bratislava
ll.Íng. Marianna Kostičová, J. Jesenského 8, 903 0l Senec - odborné vedenie nad

?iskutočňovaním stavby
12. Vlastníkom susedného pozemk?i parc. č. 2498/1, k. ú. Karlova Ves (podl'a LV č. 2645) - ťičastníkom

konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom móžu byt' rozhodnutím priamo dotknuté

1.
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Na vedomie:

?3. JUDr. Ján Havlát, advokátska kancelária HAVLÁT & Partners, Rudnayovo námestie č. 1, 811 0l
Bratislava - splnomocnenec

]4. Igor Lehrer, Bazovského 5, 841 0l Bratislava
]5. Lýdia Lehrerová, Bazovského 5, 841 0l Bratislava
?6. Ing. Andrej Bábsky, Mikulášska 1, 811 0l Bratislavaábsky,

slav Š?7. doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., Lubinská 6, 811 02 Bratislava
?8. Ing. Peter Tóth, Klincová 37c, 821 08 Bratislava
]9. Feodora Tóthová, Klincová 37c, 821 08 Bratislava
:O. Ing. Peter Korčák, Líščie nivy 10, 821 08 Bratislava
:1 . Ing. arch. Juraj Skupil, atelier yesss s.r.o., Lamačská ceta 1ll, 821 06 Bratislava
;2. Ing. arch. Katarína Ciglanová, Mudroňova 48, 81103 Bratislava
;3.Ing. Marianna Kostičová, J. Jesenského 8, 903 0l Senec - odborné vedenie nad

usk?itočňovaním stavby
24. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, stavebný úrad, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
25. Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, so žiadost'ou o

zverejnenie a následné vrátenie tunajšiemu úradu
26. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky - tu, so žiadost'ou o vyvesenie na

úradn6j tabuli

Účastníkom konania uvedeným v rozdePovníku sa rozhodnutie doručuje verejnou
vyhláškou. Za deň doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou, s vyznaěením dňa vyvesenia a
zvesenia, sa považuje 15. deň vyvesenia na úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava, odbor
výstavby a bytovej politiky.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

MIESTNY úR/?TSKEJ čASTl
LOVA VESDátumvyvesenia: 5FiíaJí
išuaNAI

YůRA?T!
'Iffl?KARL
.í4Jl. é?yi

Šiaa BRATlsMVA a
4Th

Dátum zvesenia:

( ) .44 ?, 7y
pečiatka a podpis: -
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