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VEC : Upovedomenie účastníkov konania o priebehu konania na zmenu dokončenej stavby
s možnos-t'ou vyjadrit' sa k podkladom rozhodnutia

Proti stavebnému povoleniu KV/SU/1546/2018/14940/DB zo dňa 25.09.2018, s dátumom vyvesenia
forrnou verejnej vyhlášky dňa 26. 09. 2018, podal odvolanie dňa 15. 10. 2018 účastník konania Ing. Dušan
Kurucz, Špieszova 3362/'), 841 0l Bratislava v zastúpení Advokátskej kancelárie AGM partners s. r. o., Hlavné
námestie 3, 811 0l Bratislava. Podanie bolo podané včas. Podl'a § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov Vás ako účastníkov konania oboznamujeme s obsahom
odvolania doručením formou verejnej vyhlášky s tým, že vyjadrenie k nemu móžete predložit' na stavebný úrad
do 7 dní odo dňa doručenia.
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/

Í'Čahojová
starostka

Prílohy:

1. Odvolanie od Advokátskej kancelárie AGM partners s. r. o., zo dňa 15. 10. 2018

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

Zuzana Gát'ová, Pernecká 35, 841 04 Bratislava - stavebník
Ivan Gát'a, Janka Silana 4, 010 0l Žilina - splnomocnenec stavebníka
Dr. Jozef Ganz, Staré grunty 164, 841 04 Bratislava - právo doživotného užívania bytu
Eva Ganzová, Staré grunty 164, 841 04 Bratislava - právo doživotného užívania bytu
Vlastníci všetkých bytov a nebytových priestorov bytového domu Špiezsova 3, 5, 7, 9 v Bratislave
Ing. Dušan Kurucz,- Špieszova 3362/9-, 841 0l Bratislava v zastúpení Advokátskej kancelárie AGM
partners s. r. o., Hlavné námestie 3, 811 0l Bratislava

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Doruěí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, so žiadost'ou o
vyvese'nie na úradnej tabuli MC
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky

7.

8.

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):



9. Zuzana Gát'ová, Pernecká 35, 841 04 Bratislava - stavetmík
10. Ivan Gát'a, Janka Silana 4, 010 0l Žilina - splnomocnenec
11. Ing. Dušan Kurucz, Špieszova 3362/9, 8zÍl Ol Bratislava v zastúpení Advokátskej kancelárie AGM

partners s. r. o., Hlavné námestie 3, 811 0l Bratislava

Na vedomie:

12. MČ Bratislava-Karlova Ves - starostka
13. 2x spis
14.2xa/a

Verejná vyhláška:

Toto oznárnenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho
úradu MČ Bratislava-KarÍova Ves. Za -deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia. Zároveň sa toto

oznámenie zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavay, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej
lehoty žiadame zaslat' potvrdenú verejnú vyhlášku spůt'.

ffistaká ;s,ť ;tísřa?a - ? %%?slská časť n tlslhUsmva - Ka? *saíhÓnie memného konania m)dÓnie územného konanía
š €&fflll»ůďhhPíáíkus vwsísš?-- - - a - a a - 'a itavebného p? a.';ts:í;e;'ého Ů?Nm. av. FranUška @ . . --.,yngnv @Afllffi?

Nan. sv. FranUška aN2 62 Bra€islawa 4 í*«a'«í. aw. rsa€«uě«'&l l

M262 Bra€imlawi4

( í ír. ící,?Dátum vyvesenia: ...'!?!.,,10,..'..@.',!? Dátum doručenia: ..Í.'!...?!..!?!Q. Dátum zvesenia:
4 pečiatka a podpis: 4'?? 4 / pečiatka a podpis:pečiatka a podpis: ?k

02/ 707 11 312Vybavuje: Ing. Dominika Bartošová dominika. bartosova@karlovaves.sk



Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nainestie sv. Fraíttiška 8

842 62 Bratislava

sp. zn. KV/SU/1546/2018/14940/DB

V Bratislave dňa 12. 10. 2018

Učastník konania: Ing. Dušan Kutucz
nar. 26. 1. 1956

bytoín Bratislava, Špieszova 3362/9, PSČ: 841 0l
občan SR

Právne zastúpenie: Advokátska kancelaria .'íGM partners s. r. o.
ICO: 47 258 586

sídlom Slovenská republika, Bratislava, Hlavné námestie 3, PSČ: B1 101
zapísaná ?17 0R 05 Bratislava I, odďiel: Sro, vl. č. 105973/B
X= zast. Mgr. ?Andrej Gundel, advokát a konatel'
reg. C:íSIO: SAI( 7042
na zá)Jade plnej moci

Odvolanie sroči rozhodnuúu o srvdaríí stasrebného povolenia,
č. i. KVISU/154612018/14940/DB zo d-ňa 25. -9. 2018

I.

Aííestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný útad I. smpňa (d'alej len ,,stavebný úrad")
tqrdal dňa 22. 6. 2018 oznámenie o začatí stavebí'iél'io konania č. i. I(IT/StT/ 1540/2018/ 10875 /DB zo dňa
2'2. 6. 2018, na základe žiadosti stavebníka: Zuzana Gát'ová, bytom Bratislava, Pernecká 35, PSC: 841 04, sr
prospecli stavby: bytu č. 441, ktorý sa nachádza na 4. poďaží bytovélio domu Spieszova 3-9, súpis.
č. domu 3362, pozemok parc. č. 283/8 sr k. ú. I(arlova XTes, LXT č. 3634. Voči oznámeniri o začatí
stavebnél'io konania poďal Ing. Dušan Kurucz, ako účastník konania v stanovenej le}íote námietky

Opredmetnýcli iiámietkacli rozl?iodol stavebný úrad tak, že tieto zamietol
iieopodstatnenosti. Súčasne stavebný úrad vydal stavebné povolenie na stavbu stavebníka.

z dóvodu idq

a AGM partners s.r.o. a Advokátska kancelária o Law Office a
a spcíločnost' zapísaná v Obchodnom rcH'ii'tri pi'i (')krcsnom súdc Bratislava 1, oddicl Sro, Xíl. 105973/B, ICO: 47 258 586 o

o ČR: Brno Í- Staré Bl'llo, .lnenskíi 26, PS(Š: 002 00 a SR: Bratislava - Staré Ř4í:sto, í{lavné níimestie 3, PSC: 81 1 0l a
o c-mííil: office@agmpartners.sk a sr?.aí.mpatmers.sk o



Ing. Dušan Kurucz týmto podáva sr stanovenej lehote

odvolanie,

voci rozhodímti?i o vydaní stavebného povolenia, č. i. I(X7/SU / 1546/2018/ 14940/DB zo dňa 25. 9. 2018,
a to voci iri;roku daného i:ozl'iodnutia, ako aj jelío odóvodneniu.

Ing. Dušan Kurucz iiepovažuje predmetné rozliodnutie vo svojej srýrokovej časti, ako aj v odóvodnení
rozl'iodnuíia Za správne, nakol'ko má za to, ze irychádza z iiespravneho ptávneho posúdenia veci a úrosreň
nezol'íl'adňuje relevantné skutočnosti vzt'ahujťice sa k statickému posudku, z ktorélío stavebný úrad
vycl?iádzal.

II.

Ing. Dušan
skutočností:

Kurucz dóvodnost' podania námietok v stavebnom konaní víyvodzoval z nasledovnýcli

1. Neplatné hlasovacie lístky

i{ko už Ing. Dušan Kut?icz uviedol v podaných nárnietkach, podmienkou pre podanie žiadosti o v5ídanie
stavebnébo povolenia a následne pre vydat'ffe rozhodnutia o povolení stavby je povinnost' stavebníka
preukázat', že s danou stavebnou úpravou vr5rslovila súhlas nadpolovičná ičšina všetkých vlastníkov bytov
a nebytových pi'iestorov v bytovom dome, v ktorom sa mali vsíkonat' dané stavebné úpravry

Tento posmp, resp. požiadavka explicitne vryplýva zo z*ona c. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bvtov a
nebytosrýcl'i priestorov (ďalej len ,,ZVB") a je pre stavebí'iíka zásrázná. V zmysle predmetného zákona má
správca povinnost' k otázke stavebnýclí úprav vryhLísit' písomné lilasovanie, po irlrliodnotení ktotého je
možné prijat' záver o súlilase, resp. nesúl'ilase vlastnil-ov bytov s danou stavebnou úpravou.

XTdanom prípade spríívca i71ilásil písomné lilasovaíiie. i{ko však už Ing. Dušan I<urucz uviedol
vpodaných námietkach, 'si-sledok písomného hlasovania, ktoré následne preďložila stavebníčka
stavebnému úradu nezodpovedal reáh'ieinu stavru. S hlasovacou otázkou neiíyslovila sr danom pí'ípade
súl?ilas nadpolovičná ičšina všetkých vlastníkov bytov a nebytoir<-cli priestorosr tak, ako to predpokladá
zákon, v dósledku čoho nebolo rozhodnutie o lílasovacej otázke platne prijaté. Stavebníčka pi:eto už pri
podaní žiadosti nesplnila základnú podmieíiku kladenú pre možnost' i7daí-iia rozliodnutia ozačatí
stavebnél?io konaiiia anásledne rozliodnutia otrydaní stavebnélio povolenia. X7šetky d'alšie dóvod3;
z ktoíýcli účastník konania b?ižšie ir)rvoďzuje neplatnost' písomnél'io l'ilasovania už uvieďol v podaných
námietkaclí, preto ich opátovné uváďzanie považuje za nadbytočné.

Stavebnému úradu bolo zo strany sprásrcu predložeiié iba oznámenie o irýsledku písomnébo lilasovania,
sr ktorom správca uviedol nesprávny údaj o počte hlaso?ir. Spíávca si pritom tejto skutočnosti musel byt'
vedomý, nakorko je v jelío kompetencii sčítanie l'ilasov na lilasovacícl'i lístkoch a irlrlíoďnotenie irýsleáov
lílasovania, pričom za správnost' týclito írýsledkov z timlu irýkonu svojej činnosti piiaino zodpovedá.
Stavebný úrad hlL:šie oznámenie o výsledku hlasovania neskúmal. Ing. Dušan Kurucz si bol vedomý
nesprávnosti sčítania lilasoir, a teda aj neplatnosti písomného lilasovania, ked'že nim nebol dosiahnutý
potrebný počet súhlasov vlastníkov bytotr, ktorý iryžadoval, resp. mal stavebný úrad t7žadovat' pre v5rdanie
oznámenia o začatí stavebnél?io konania. Túto skutočnost' preto dal na sredoie stavebnému úradu
prostredníctsrom inštitútu námietok, ku ktorému bol oprávnený.

Stavebný útad sa vo svojom rozhodnutí bližšie nezaoberal ani jednou skutočnost'ou uvedenou
Ing. Dušanom Kuruczom v podaných námietkach, pre ktoté spochybňuje a popiera platnost'
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celého písomného hlasovania. Ing. Dušan Kurucz pritom v podanýcli nátnietkacli dostatočne ?ivíedol
a nálezite koiikretizoval vsetky «3óvody, pre ktoré nebolo písoínné hlasovaiíie platne prijaté. Stavebný úrad
vodó"iíodneíií svojlio rozl?iodnutia uviedol, že požiadal správcu ozaslanie vyjadrenia kpredmetíiým
náinietkam. Sprásrca vo svojoin vyjadrení uviedol iba odkaz na znenie § 14 ods. 8 ZX7B, pričom k veci sa
ďalej iiijak nevryjadril. Stavebný úrad takéto íryjadrenie vzal za dostačujúce a následne sám sr odóvodneí'í?í
rozliodnutia o vydaní stavebnélio povolenia konštatoval, že si hirobil o náínietke úcastníka konania úsudok
a sám íozhodol vo veci stavebnélio konania tak, že so zretel'oí'n na irýsledok písoínného blasovania
stavebné úprai7 povolil. Takéto rozhodnutie nepovažuje účastník konania za zákonné a súladné
s postupmi kladenými pte vydanie stavebného povolenia. Pokial' účastník stavebného konania
spochybnil platnost' písomného hlasovania, bolo povinnost'ou stavebného útaďu túto skutočnost'
náležite prešetrit'.

Neplatnost' písomnélío hlasovania predstavuje otázku tak závažnú, že bez jej naležitého zodpovedania
a pi:eskúmania všetkých dóvodo'v; z ktoi'ých sa táto neplatnost" sn,m=odzuje tíie je mozné len sti'oho
?izah=otit', ze si stavebný úrad ol'il'aďne písoinného hlasovaí'úa sam ?irobil úsudok, tobóž irydat' stavebné
povoleaie, a to bez ohl'adu na to, ci bola alebo nebola ohl'adne tejto záležitosti podaná žaloba na príslušnÝ
s'úd.

Oprásrnerííe stavebníka k výkonu stavebných činností v bytovom ďome účastník koíiania nespochybňuje,
ani stavebníl-ovi neoďopiera. Pokial' ale raz Z"íí'B stanovil zákonný postup predcMdzajúci zacatiu týchto
stavebných cinností, je povinnost'ou všetký-clí dotknutých subjektov; ako aj orgánov tento posmp doí:Iržat'.
Stavebný úi:ad v tomto sinere pochybil, keď sa uspokojil s vy,rjadrením správcu a vec ďalej neskúmal,
neposudzoval, ani nev5íkonal sr tomto smete žiadne dokazovanie, uz len napríklad samotným prezretím
a sčítanírn hlasovacích listkov:

Rozhodnutie, ktorým staveb'ný útaď zamietol námietky účastníka konania airydal stavebné
povolenie preto nie je možné považovat' za zákonné. V ďanom ptípade neboli splnené zákonné
poďmienky ani len pre vydanie oznámenia o začatí stavebného konania, nie to pre následné
vyďanie stavebného povolenia. Stavebný úrad námietky účastníka konania nesprávne ptávne
posúdil, ked' d'alej podl'a jeho konštatovania pteskúmanie ich obsahu nie je vp8sobnosti
ffitavebného úradu. Pokiar by bolo možné vziať takéto tvrdenie za sptávne, účastrxíkovi konania
nie je ztejrný význam námietok vstavebnom konaní. Podstatou avýznamom námietok
vstavebnom konaní je poukázat' stavebnému útaďu na nedostatky tak žiadosti ovydanie
stavebného povolenia, ako ai posmpu, ktorý tejto žiadosti predchádzal. Stavebný úrad po
doručení podkladov kžiadosti vychádza zich obsahu, pričom bližšie neskúma naptíklad
predmetnú otázku o tom, či hlasovanie reálne prebehlo zákonným spósobom tak, ako malo.
Píáye z daného dóvodu móže účastník konania túto skutočnost' oznámiť stavebnému úradu
cestou námietok, pričom povinnost'ou stavebného úraďu je následne toto tvrdenie ptešetriť a nie
uzatvorit', že to ptekračuje rozsah ieho pósobnosti.

Stavebný úrad sa danými iiáíríietkami napriek závaži?iosti v í'úch tvtdených inforrnáciácli nijak í'iezaoberal
a uspokojil sa len s i7jadrením správcu. Učastííík konania považuje v danom prípade preto za netrybnutné
opátovne preskúmat' obsah poďaných níimietok a jednotlivrých blasovacícl'i lístkov z pohl'adu privolenia
jeho tvrdení o neplatnosti písomnélio l'ilasovania. Bez náležitého zodpovedania otázl-?r olíl'adne samotnej
platnosti písomného hlasovania, ako predpokladu pre vy,+danie stavebnélio povolenia nie ie možné legálne
pristúpit' k vydaniu stavebiiého povolenia.

Účastník konania pri tom zároveň uváďza, že vyjadrenie sptávcu k podaným námietkam mu do
dnešného dňa nebolo ďoručené. Ako účastník konania podávajúci ninietky iná právo byt' oboznámený
s obsahom tr)rjadrenia správcu, ku ktorému rrai musí b5rto umožnené zaslat' kvalifíkované sryjadrei'iie, ked'ze
predstairuje jeden z podkladov pre vydanie rozhodnutia. Ako uz uviedol, stavebný útad mu v5iadtenie
sptávcu nezaslal, čím procesne pochybil a znemožnil účastníkovi konania realizovat' jeho ptásía
v ptedmetnom stavebnom konaní. Pokial' by stavebný úi:ad vo svojej činnosti nepochybil a účastníkovi
koiiania riadne zaslal iryja&enie správcu, účastník konania b5r k tomuto zaujal stanovisko. V ď alšej činnosti
by bolo preto povinnost'ou stavebného úradu obe tsrrdenÁa obsiahnuté vjednotlivých podaniach
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vyl?iodnotit' tak z obsaliovej, ako aj dókaznej stránky a iislediíe o nátnietkach í:ozhodnút'. Stavebný úrad
sa z dóvodu nezaslaiiia v)íjadrenia správcu účastníkovi koiiania neoboznamil so stanoviskom účastíííka
konania a ako už niekol'kokrát úcastník konania uviedol iba skoíištatoval, že si urobil o náí'ríietke úsudok.
z{j sr tomto smei:e považuje úcastník konania rozbodt?iutie stí'ívebného úradu o'srydaní stavebného
povolenia, ako aj postup, ktorý mu predcliádzal za rozporné so zákonom.

2. Spochybnená správnost' statického posudku

Pokial' ide o účastníkom konania namietaný statický posudok tak, ako už uvieďol sr podaných nátnietkach,
jeho správnost' aj naďalej spocl'iybím'tje z pobl'adu konštatovania nezavadnosti ir)rkonanélio teclínického
zásal'm do b'5ítovélío donm.

Učastník konania vpodanýcb námietkacli žiadal, aby stavebný úrad nariai 'trykonanie tevízneho
statickélio posudku, v ktoroi'n b?ide objektívne zol'íl'adnený tecl'inický stav bytovélío domu, možnosti
stavebných-zasahov a ich dopad na statiku predmetnébo bytového 4omu. Stavebný úrad takto navrhnutý
dókaz nevykonal. Oir)rja&enie opát' leii požiadal autora statického posudl-u, ktorý svoje vyjadtenie
doručil stavebnému úradu dna 11. 9. 2018. Ani toto to=-jadrenie nebolo účastníkovi konania zaslané
k vr5íjadreniu, číín stavebný úrad opátovne procesne pocliybil. Statil- sro iryja&ení uviedol, že pokiar ínzi
účastník konania o statickom posuďku pochybnosti, odpot'úča mu, aby dal vrvkoiiat' kontrolné statické
posúďenie. O i7konanie revízneho statickélío posudku žiaďal účastník konania stavebný úrad. Stavebný
úrad tento nei7konal, pricom účastníkovi konania aí-ii nezas,lal iqíja&enie statika, aby si mohol dat'
prípadne tento" posudok i7pracovat' na vlastné n?aďy Učastníkovi konania nebola vkonaní
poskytnutá moznost' predŘozit' ním navthnutý dókaz, ktorý b5r sro svojich závetoch potvtdil
účastníkom konania konštatované skutočnosti.

ST úvere svojlio rozliodnutia stavebný úrad iba oktajovo konštatuje, že dí'ia 11. 9. 2018 mu bolo dorucené
ia'yrja*enie stavebníčky, ktoré obsal'iuje argumentáciu odóvodí'iujúcu neopodstatnenost' náínietok účastníka
k:;nania. Opát', ani takéto i7jaďrenie nebolo účastní?:ovi konania zaslané, pricom ako uz účastník konania
uviedol aj pí' predošlýcli vyjadreniach, aj týmto postupom stavebný úrad procesne pochybil a zabránil
úcastníkovi konania realizovat' v stavebnom konaní svoje práva.

PokiaI' zhtnieme v)rššie uvedené, stavebný útad nepreskúmal ani jeden dóvod uveďený
účastníkom konania vpodaných námietkach. Neskúmal priebeh atrýsledok písomného
hlasovania, reálne neposudzoval statiku ďaného bytového domu, nevykonal obhliaďku na miesto
samom, ako požaďoval účastník konania, ani nenariadil vykonanie revízneho statického posudku.
Pti svoiom rozhodnutí vychádzal výlučne z vyiadrenia sptávcu, statika a stavebníka bez toho, aby
tieto v)iadtenia zaslal účastníkovi konania k,vyjadreniu. Stavebný úrad vkonaní nedodržal
a porušil princíp rovnosti účastníkov konania. Účastníkovi konania výkon jeho práv znemožnil,
ked' mu neumožnil zaujat' ktsrrdeniam uvedených subjektov potrebné stanovisko. Je pteto
neptípustné na zálďade jednostranných tvrdení bez akéhokorvek dokazovania vydat' tozhodnutie
o stavebnom povolení. Takémuto tozhodnutiu chýba vzhl'adom na vyššie uvedené právny základ,
čo je dóvodom k zrušeniu daného rozhodnutia.

III.

Na zálďade všetkýclí tryššie zmienených skutočností Ing. D?išan Kurucz, ako vlastník b5rtu a účastník
stavebného konania žiada,
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aby odvolací orgán rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Karlosra T4s, Námestie ssr. Františka 8,
842 cr sratisíasra, o srHan?í stavebn«:ho posioíenia, c. ý. xv/su/ísrúc/zom/ugúo/níi zo úúa 25. g.
2018 zrušil a srec srráti sprásrnemu orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, na nosré prejednanie
a rozhodnutie.

Ing. Dušan Kurucz
,{dvokátska kancelária AGIS,rí partners s. r. o
Mgr. Andrej Guíidel, advokát a konatel'
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