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VYBAVUJE: 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán 
podľa ustanovenia § 4 písm. b) Zákona 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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení Zákona č. 
345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, a podľa ustanovenia § 118 stavebného zákona, ako správny 
orgán príslušný podľa ustanovenia § 58 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov, rozhodujúc o odvolaniach Ing. Silvie Tokárovej , Bratov 
Baldigarovcov 13, 940 45 Nové Zámky a Ing. Marty Pelikánovej, Dobšinského 10, 900 28 
Ivanka pri Dunaji ako spoluvlastníčok pozemku pare. č. 10356, k. ú. Staré Mesto, proti 
rozhodnutiu stavebného úradu Bratislava - Staré Mesto č. 7198/47648/2016/STA/Karn/K-172 zo 
dňa 27. 10. 2016, podľa ustanovení § 46, § 47 a§ 59 ods. 2 správneho poriadku, ako aj podľa 
príslušných ustanovení stavebného zákona 

zamieta 

odvolania menovaných účastníčok konania a napadnuté rozhodnutie stavebného úradu Bratislava 
- Staré Mesto č. 7198/47648/2016/ST A/Kam/K-172 zo dňa 27. 10. 2016 potvrdzuje. 

Odôvodnenie 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad napadnutým 
rozhodnutím č. 7198/47648/2016/STA/Karn/K-172 zo dňa 27. 10. 2016 podľa ustanovenia § 85 
ods. 1 stavebného zákona a § 23 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenie stavebného zákona povolila zmenu v užívaní časti stavby - bytu č. 2 na 1. 
NP bytového domu na Radlinského 36B, Bratislava. na apartmánové bývanie, bez stavebných 
úprav, stavebníčke Tatiane Laskovičovej, Radlinského 36B, Bratislava, na pozemku pare. č . 

10356, k. ú. Staré Mesto. Zmena účelu sa povoľuje na dobu neurčitú . 
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Proti uvedenému rozhodnutiu stavebného úradu podali v zákonom stanovenej lehote 
odvolanie Ing. Marta Pelikánová, Dobšinského 10, 900 28 Ivanka pri Dunaji a Ing. Silvia 
Tokárová, Bratov Baldigarovcov 13, 940 45 Nové Zámky. 

Ing. Marta Pelikánová, Dobšinského 10, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len 
„odvolateľka") vo svojom odvolaní uvádza nasledovné: 

Odvolateľka v úvode odvolania uvádza, proti ktorému rozhodnutiu stavebného úradu sa 
odvoláva v zákonnom stanovenej odvolacej lehote, ktorým stavebný úrad povolil zmenu v užívaní 
časti stavby. 

Ako dôvod odvolania odvolateľka uvádza, že podľa jej vedomia nedošlo k dostatočnému 
preukázaniu súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako dotknutých osôb. O súhlase 
vlastníkov nebolo pojednávané, pričom nebolo umožnené všetkým vlastníkom vyjadriť sa, ani sa 
o veci dozvediet'. Majú za to, že súhlas, ktorý bol poskytnutý vybraným okruhom vlastníkov, bol 
na základe nevysvetlenia situácie, nakoľko o veci neprebiehalo žiadne hlasovanie zákonnou 
formou, a to či už formou schôdze /zhromaždenia vlastníkov, ako ani písomné hlasovanie. 
Nebolo teda vlastníkom poskytnuté žiadne vysvetlenie aspektov prechodného ubytovania, pričom 
dokonca niektorým vlastníkom nebolo umožnené sa :_-ani o takomto požadovanom súhlase 
dozvediet~ čím došlo k odopreniu práva vlastníka sa k veci právoplatne vyjadriť. 

Pri dôvodoch námietky ďalej vychádza z faktu, že zriadením prechodného ubytovania 
môže dôjsť k významnému dotknutiu práv ostatných vlastníkov, ktoré však sú v rozpore 
s rozhodnutiami vlastníkov vo veciach vybudovania novej bezpečnejšej brány, registrovaného 
vstupu, ďalej je v objekte kladený dôraz nielen na bezpečnosť a zabezpečenia vstupu 
nepovolaným osobám, no zároveň na čistotu a poriadok v bytovom dome. 

Nakoľko tieto aspekty neboli vlastníkom dostatočne vysvetlené a nebolo o nich 
pojednané, neboli dohodnuté postupy, ktoré by bránili prípadným sporom v dôsledku zvýšeného 
pohybu osôb využívajúcich prechodné ubytovanie, a nebolo ani umožnené rozhodovanie 
s pochopením všetkých dopadov na bytový dom. Odvolateľka má za to, že súhlas nebol 
poskytnutý zákonnou formou a dôrazne žiadame o zamedzenie možnosti zriadenia prechodného 
pobytu až do vysvetlenia daných súvislostí a riadneho prerokovania rozhodnutia na spoločnom 
zhromaždení Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ulici Radlinského 36 
v Bratislave. 

V závere odvolania odvolateľka uvádza, že z dôvodov uvedených v tomto odvolaní, 
považujú napadnuté rozhodnutie za protizákonné. 

Ing. Silvia Tokárová, Bratov Baldigarovcov 13, 940 45 Nové Zámky (ďalej len 
„odvolateľka"), vo svojom odvolaní uvádza nasledovné: 

Odvolateľka v úvode odvolania uvádza, proti ktorému rozhodnutiu stavebného úradu sa 
odvoláva v zákonnom stanovenej odvolacej lehote, ktorým stavebný úrad povolil zmenu v užívaní 
časti stavby. 

Ako dôvod odvolania odvolateľka uvádza, že v súvislosti so zmenou užívania predmetného 
podľa odvolateľkiných informácii nedošlo k dostatočnému preukázaniu súhlasu vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov ako dotknutých osôb konania. Týmto došlo k porušeniu zákona č. 

5011976 Zb. 
Vlastníkom bytov na Radlinského 36 v Bratislave a tým ani odvolateľke nebolo 

v dostatočnom rozsahu umožnené vyjadriť sa k žiadosti a ani v rámci správy bytov na uvedenej 
adrese a to Spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Radlinského 36 v MČ 
Staré Mesto Bratislava nebolo umožnené na zhromaždení vlastníkov ani na inom rokovaní sa 
o veci dozvedieť a hlasovat'. 
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Odvolateľka nemá informáciu ani o písomnom hlasovaní vlastníkov bytov predmetného 
spoločenstva podľa zákona č. 18211993 Z. z„ Týmto došlo k porušeniu zákona č. 5011976 Zb. 
o nedostatočnom určení okruhu oprávnených osôb, ktoré v tejto súvislosti oprá-vňuje len 
Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Radlinského 36 v Bratislave. 

Vzhľadom na uvedené argumenty odvolateľka zastáva názor, že súhlas nebol poskytnutý 
zákonnou formou a stanovisko inštitúcii napr. č. HŽP/2570512016 RÚVZ v Bratislave zo dňa 
24. 10. 2016 nebolo poskytnuté ohľadom na možné dopady v súvislosti s využívaním priestorov 
bytu v rámci prechodného ubytovania. 

V závere odvolania odvolateľka uvádza, že žiada, aby bola právoplatnosť predmetného 
rozhodnutia SÚ v Bratislave zrušená a aby bola zrušená aj zmena užívania predmetného bytu na 
prechodné ubytovanie. 

Stavebný úrad po podaní odvolaní listom č. 7198/51704/2016/STA-Kam zo dňa 
02. O 1. 2017 upovedomil formou verejnej vyhlášky ostatných účastníkov konania o podaných 
odvolaniach podľa ustanovenia § 56 správneho poriadku, ktorého podstata spočíva 

v upovedomení ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania písomnou formou, 
so stanovením lehoty na podanie písomného vyjadrenia. Stavebný úrad vyzval ostatných 
účastníkov konania na podanie vyjadrenia k podanému odvolaniu v lehote 7 dní odo dňa 
doručenia upovedomenia. 

K obsahu podaných odvolaní sa stavebným úradom stanovenej lehote nevyjadril žiadny 
z účastníkov konania. 

Podľa ustanovenia§ 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú 
sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní 
v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, 
práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinnosti. 

Podľa ustanovenia§ 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať 
v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, 
ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitost: aby mohli svoje práva a záujmy účinne 
obhajovat; najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svqje návrhy. Účastníkom 
konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány 
poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. 

Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 a 2 správneho poriadku je správny orgán povinný zistiť 
presne a úplne skutkový stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné doklady pre rozhodnutie. 
Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú ncljmä 
podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti 
všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob 
zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. 

Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi 
a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo 
spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 

Podľa ustanovenia § 59 ods. 2 správneho poriadku ak sú pre to dôvody, odvolací orgán 
rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. 
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Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán 
podrobne a v celom rozsahu preskúmal odvolaniami napadnuté rozhodnutie„ spolu 
s predloženým spisovým materiálom, ako aj dôvody uvádzané v podaných odvolaniach. 
Porovnal výrokovú časť aj odôvodnenie napadnutého rozhodnutia s príslušnými 
hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní 
a stavebným zákonom a na základe zistených skutočností dospel k záveru, že stavebný úrad 
postupoval v predmetnom konaní procesne správne a odvolaniami napadnuté rozhodnutie vydal 
na základe dostatočne zisteného skutkového stavu veci, čo má za následok, že odvolaniami 
napadnuté rozhodnutie je vydané v súlade so zákonom, nakoľko na jeho vydanie bol daný 
zákonný dôvod. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné odvolaniami napadnuté rozhodnutie 
potvrdiť, ako vydané v súlade so zákonom, a odvolania účastníčok konania zamietnuť, nakoľko 
nebol zistený žiadny zákonný dôvod, ktorý by odôvodňoval zmenu alebo zrušenie odvolaním 
napadnutého rozhodnutia a jeho vrátenie prvostupňovému správnemu orgánu na nové 
prejednanie a rozhodnutie. 

Ku skutkovým a právnym okolnostiam danej veci, ako aj k dôvodom odvolania, 
odvolací orgán uvádza nasledovné: 

Dňa 07. 04. 2016 bola stavebnému úradu doručená žiadosť o zmenu v užívaní stavby -
bytu č. 2 na 1. NP v objekte na Radlinského 36 v Bratislave, nehnuteľnosť na pozemku pare. č. 
10356, k. ú. Staré Mesto, na apartmánové bývanie, bez stavebný úprav, ktorého vlastníčkou je 
Tatiana Laskovičová, Radlinského 36, 811 07 Bratislava. Súčasťou žiadosti bol doklad 
o zaplatení správneho poplatku, Výpis z listu vlastníctva č. 6537 - čiastočný, fotokópia Zmluvy č. 
1782 o prevode vlastníctva družstevného bytu zo dňa 09. 11. 1999. 

Dňa 12. 05. 2016 stavebný úrad listom č. 7198/23555/2016/STNKam-L-87 vyzval 
stavebníčku na doplnenie žiadosti o zmenu v užívaní stavby o ďalšie potrebné doklady a to 
o Aktuálny výpis z listu vlastníctva č. 6537 (úplný) + snímka katastrálnej mapy, nákres 
pôvodného a nového využitia, stanovisko HaZÚ hl. m SR Bratislavy, platné revízne správy 
elektro + plyn, v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy a rozhodnutím v zmysle § 29 ods. 1 
správneho poriadku predmetné konanie prerušil, a súčasne poučil stavebníčku o možných 
následkoch nedoplnenia žiadosti o požadované doklady v stanovenej lehote. Stavebníčka si 
predmetnú výzvu prevzala dňa 18. 05. 2016. 

Dňa 19. 09. 2016 boli stavebnému úradu doručené stavebným úradom požadované 
doklady zo strany stavebníčky Tatiany Laskovičovej , Radlinského 36B, Bratislava, a to o výpis 
z listu vlastníctva č. 6537, snímka katastrálnej mapy, Stanovisko Hasičského a záchranného 
útvaru hlavného mesta SR Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-2745/2016 zo dňa 31. 08. 2016, 
Projekt pre stavebné povolenie „Zmena účelu využitia bytu na nebytový priestor - apartmán" 
riešenie protipožiarnej bezpečnosti vypracovaný špecialistom požiarnej ochrany Mgr. Ľubošom 
Vyrúbalom, reg. č. 2/2015, Správa o odbornej skúške plynového zariadenia zo dňa 18. 08. 2016 
vypracovaný revíznym technikom plynových zariadení Jurajom Blažekom, Periodická správa č. 
079/2016 - Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia vypracovaná revíznym 
technikom Jozefom Drnzíkom zo dňa 16. 08. 2016 a Architektúra pôvodného a nového využitia 
bytu na nebytový priestor - apartmán na 1. NP, Radlinského 36, Bratislava vypracovaný 
autorizovaným architektom Ing. arch. Petrom Suchánskym, reg. č. 1077 AA. 

Dňa 21. 09. 2016 stavebný úrad listom č. 2012/2016/10-UKSP/3-Ku oznámil účastníkom 
konania a dotknutým orgánom v súlade s § 80 a § 85 stavebného zákona, začatie stavebného 
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konania vo veci „zmeny v užívaní časti stavby - bytu č. 2 na 1. NP bytového domu na 
Radlinského 36B, Bratislava", nehnuteľnosť na pozemku pare. č. 10356, k. ú. Staré Mesto, bez 
stavebných úprav, „na apartmánové bývanie", stanovil termín ústneho pojednávania spojeného 
s miestnym zisťovaním na deň 21. 10. 2016 na mieste stavby. V zmysle ustanovenia§ 80 ods. 2 
stavebného zákona, upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a s tanoviská 
môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. 

Dňa 04. 10. 2016 bolo stavebnému úradu od dotknutého orgánu Inšpektorátu práce 
Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava, doručené stanovisko č. 2016/6396 zo dňa 
30. 09. 2016, v ktorom Inšpektorát práce neuplatnil k predmetnému konaniu žiadne námietky. 

Dňa 21. 1 O. 2016 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, 
ktorého sa zúčastnili K.T. Plus - p. Korbová a dotknuté orgány HaZÚ, RÚVZ hl. mesto SR, 
z ktorého stavebný úrad spísal protokol, v ktorom je k danej veci uvedené: 

„HaZÚ Hl. mesta SR Bratislava s vydaním rozhodnutia o zmene účelu užívania z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasia bez pripomienok. 

Protokol z konania o zmene účelu využitia bytu č. 2 na 1. NP obytného domu na 
Radlinského 36B, Bratislava zo dňa 21. 10. 2016. Stavebný úrad zahájil konanie na základe 
žiadosti vlastníčky zo dňa 07. 04. 2016 a doplnenej dňa 19. 09. 2016. Ku žiadosti boli doložené 
nasledovné doklady: LV +snímka katastrálnej mapy, revízna správa elektro, revízna správa plyn, 
pôdorys starého a nového využitia, stanovisko HaZÚ Hl. mesta SR + projektová dokumentácia, 
doklad o zaplatení správneho poplatku. " 

Dňa 27. 10. 2016 stavebný úrad vydal odvolaním napadnuté rozhodnutie č. 

7198/47648/2016/STA/Kam/K-172, ktorým podľa ustanovenia § 85 ods. 1 stavebného zákona a 
§ 23 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona, povolil zmenu v užívaní časti stavby - bytu č. 2 na 1. NP bytového domu na Radlinského 
36B, Bratislava, nehnuteľnosť na pozemku pare. č. 10356, k. ú. Staré Mesto, na prechodné 
ubytovanie, bez stavebných úprav, ktorého vlastníčkou je Tatiana Laskovičová, Radlinského 36B, 
811 07 Bratislava. Zmena účelu sa povoľuje na dobu neurčitú . 

Podľa ustanovenia § 76 ods. 1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť 
spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo 
udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na 
základe kolaudačného rozhodnutia. 

Podľa ustanovenia § 78 ods. 1 stavebného zákona účastníkmi kolaudačného konania sú 
stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba 
umiestnená. 

Podľa ustanovenia § 81 ods. 1 stavebného zákona v kolaudačnom konaní stavebný úrad 
najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom 
v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny 
alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či 
skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým 
z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických 
zariadení. 
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Podľa ustanovenia § 82 ods. 1 stavebného zákona kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje 
užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné určia sa podmienky užívania stavby. 

Podľa ustanovenia§ 85 ods. 1 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený 
v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavoy, ktoré 
spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu 
a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo 
životné prostredie vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby,- na konanie 
o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia§ 76 až 84. 

Podľa ustanovenia § 85 ods. 2 stavebného zákona zmenu v užívaní stavby, ktorá je 
spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení 
vykoná kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby 
spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje 
do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene 
v užívaní stavby podľa odseku 1. 

Podľa ustanovenia § 126 ods. 1 stavebného zákona ak sa konanie podľa tohto zákona 
dotýka záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých 
životných podmienok, vodách, o ochrane prírodných liečebných kúpe ľov a prírodných liečivých 
zdrojov, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, 
o opatreniach na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych 
pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, 
o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii 
závažných priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, 
o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, 
o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, 
o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného 
stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných 
predpisov. 

Podľa ustanovenia § 140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona dotknutým orgánom podľa 
tohto zákona je orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániaci záujmy uvedené v 
§ 126 ods. 1, ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou 
konania podľa tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí. 

Podľa ustanovenia § 140b ods. 1 stavebného zákona záväzné stanovisko je na účely 
konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého 
orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko 
upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní 
podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými 
stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. 

Podľa § 47 ods. 2 správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením 
ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie 
o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania 
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povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byt' kratšia, než 
ustanovuje osobitný zákon. 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny 
orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri 
hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov na základe ktorých 
rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami 
k podkladom rozhodnutia. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky má po preskúmaní 
predloženého spisového materiálu za to, že stavebný úrad postupoval v predmetnom konaní 
procesne správne a odvolaním napadnuté rozhodnutie vydal na základe dostatočne zisteného 
skutkového stavu veci, nakoľko na jeho vydanie bol daný zákonný dôvod, v dôsledku čoho je 
odvolaniami napadnuté rozhodnutie vydané v súlade so zákonom a preskúmateľné v celom 
rozsahu. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné odvolania účastníčok konania zamietnuť, 

a odvolaniami napadnuté rozhodnutie potvrdiť, ako vydané v súlade so zákonom, nakoľko nebol 
zistený žiadny zákonný dôvod, ktorý by odôvodňoval zmenu alebo zrušenie odvolaniami 
napadnutého rozhodnutia a jeho vrátenie prvostupňovému správnemu orgánu na nové 
prejednanie a rozhodnutie. 

Z obsahu predloženého spisového materiálu vyplýva, že stavebníčka požiadala o zmenu 
v užívaní časti stavby - bytu č. 2 na 1. NP bytového domu na Radlinského 36B, Bratislava, 
nehnuteľnosť na pozemku pare. č. 10356, k. ú. Staré Mesto, na apartmánové bývanie, bez 
stavebných úprav, pričom stavebníčka Tatiana Laskovičová, bytom Radlinského 36B, Bratislava, 
predložila stavebnému úradu spolu so žiadosťou doklad o zaplatení správneho poplatku, Výpis 
z listu vlastníctva č. 6537 - čiastočný, fotokópia Zmluvy č. 1782 o prevode vlastníctva 
družstevného bytu zo dňa 09. 11. 1999. Stavebný úrad preskúmal podanie a zistil že predložená 
žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie predmetnej stavby, preto vyzval 
stavebníčku na doplnenie žiadosti o presne špecifikované doklady, a súčasne podľa ustanovenia 
§ 29 ods. 1 správneho poriadku stavebné konanie na predmetnú stavbu prerušil. Stavebníčka svoju 
žiadosť doplnila o stavebným úradom požadované doklady. Následne stavebný úrad oznámil 
začatie konania o zmene užívania stavby a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním, z ktorého spísal protokol. Z Protokolu z priebehu ústneho pojednávania spojeného 
s miestnym zisťovaním, konanom dňa 21. 10. 2016 vyplynulo, že v predmetom konaní neboli 
uplatnené žiadne námietky a pripomienky zo strany ostatných účastníkov konania. Na základe 
týchto skutočností stavebný úrad vydal odvolaniami napadnuté rozhodnutie, ktorým povolil 
zmenu v užívaní časti stavby. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky na 
základe uvedeného konštatuje, že stavebný úrad postupoval v predmetnom konaní procesne 
správne, účastníkom konania dostatočným spôsobom zabezpečil ich procesné práva, a odvolaním 
napadnuté rozhodnutie vydal na základe dostatočne zisteného skutkového stavu veci, a teda na 
vydanie odvolaním napadnutého rozhodnutia boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky, 
v dôsledku čoho je odvolaním napadnuté rozhodnutie vydané v súlade so zákonom 
a preskúmateľné v celom rozsahu. 

Po preskúmaní odvolaniami napadnutého rozhodnutia, ako aj postupu stavebného úradu 
v konaní, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, tunajší úrad dospel k záveru, že predložená žiadosť 
o zmenu v užívaní časti stavby po jej doplnení poskytovala dostatočný podklad pre konanie 
a rozhodnutie vo veci, prvostupňový správny orgán posúdil súlad s verejnými záujmami 
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chránené stavebným zákonom, zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a dostatočným 
spôsobom zabezpečil procesné práva účastníkov konania. 

Kladné záväzné stanoviská, stanoviská a súhlasy dotknutých orgánov, svedčia o tom, že 
stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami, neohrozuje životné prostredie ani neprimerane 
neobmedzuje práva ostatných účastníkov konania. Posúdenie týchto obligatórnych kritérií je 
sčasti vecou správnej úvahy stavebného úradu a sčasti vecou objektívnych závero v, ktoré 
vyplývajú z výstupov odborne spôsobilých osôb či kompetentných orgánov štátnej správy, 
pričom podľa ustanovenia § 140b ods. 1 stavebného zákona, je obsah záväzného stanoviska pre 
správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný. 

K povoleniu predmetnej stavby sa kladne bez pripomienok vyjadrili dotknuté orgány: 
súhlasné Záväzné stanovisko č. HŽP/15705/2016 zo dňa 24. 10. 2016 Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, stanovisko 
č . 2016/4396 zo dňa 30. 09. 2016 Inšpektorátu práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 
Bratislava a súhlasné stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy, 
Radlinského 6, 811 07 Bratislava uvedené do protokolu z ústneho pojednávania spojeného 
s miestnym zisťovaním zo dňa 21. 10. 2016, spísaného stavebným úradom. 

Čo sa týka takmer totožnej námietky odvolateliek týkajúcej sa podstate toho, že nedošlo 
k dostatočnému preukázaniu súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako dotknutých 
osôb, neprebehlo žiadne hlasovanie, nebolo im umožnené sa na schôdzi vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov sa o veci dozvedieť a hlasovať, odvolac~ orgán uvádza, že Zákon 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ani stavebný zákon, nepodmieňuje 
zmenu v užívaní bytu alebo nebytového priestoru, ktorý je vo výlučnom vlastníctve, súhlasom 
spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo súhlasom väčšiny všetkých 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, inak by išlo o zásah do práva vlastníka bytu 
alebo nebytového priestoru, s vecou voľne nakladať . Rozhodnutím o zmene účelu časti stavby 
bytu č. 2 na 1. NP bytového domu na Radlinského 36B, Bratislava, na pozemku p. č. 103 56, k. ú. 
Staré Mesto, na prechodné ubytovanie, bez stavebných úprav, sa nemení účel užívania 
spoločných priestorov predmetného bytového domu a ani zmenou v spôsobe užívania 
nedochádza k stavebným úpravám na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu. 
Zmenou v užívaní časti stavby sa mení iba účel, na ktorý je možné časť stavby, čiže apartmánové 
bývanie, užívať . Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu sú vo vzt'ahu 
k spoločným častiam a zariadeniam v dome ideálnymi spoluvlastníkmi a tieto časti a zariadenia 
môžu užívať v celosti a bez obmedzenia. Všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov dome sú 
povinní strpieť výkon spoluvlastníckych práv k spoločným priestorom, častiam a zariadeniam 
bytového domu. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky na základe podkladov 
nachádzajúcich sa v predloženom spisovom materiáli jednoznačne vyplýva, že na vydanie 
odvolaniami napadnutého rozhodnutia boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky, a to 
aj vo väzbe na súhlasné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa k predmetnému konaniu 
vyjadrovali z hľadiska nimi sledovaných záujmov, čo má za následok, že odvolaním napadnuté 
rozhodnutie je vydané v súlade so zákonom a preskúmateľné v celom rozsahu. 

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že stavebný úrad postupoval 
v predmetnom konaní procesne správne a odvolaniami napadnuté rozhodnutie vydal na základe 
dostatočne zisteného skutkového stavu veci a na základe správnej právnej úvahy, čo má za 
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následok, že odvolaniami napadnuté rozhodnutie je vydané v súlade so zákonom 
a preskúmateľné v celom rozsahu, nakoľko na jeho vydanie boli splnené všetky zákonom 
stanovené podmienky. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné odvolaniami napadnuté rozhodnutie 
potvrdiť, ako vydané v súlade so zákonom a odvolania účastníčok konania zamietnuť ako 
nedôvodné, nakoľko nebol zistený žiadny zákony dôvod, ktorý by odôvodňoval zmenu alebo 
zrušenie odvolaním napadnutého rozhodnutia a jeho vrátenie prvostupňovému správnemu 
orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. 

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej 
politiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu ďalej 
odvolať . Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou: 

~ 
Mgr. Tomáš Mateička 

vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 
Okresného úradu Bratislava 

1. Tatiana Laskovičová, Radlinského 36B, 811 07 Bratislava 
2. Spoluvlastníci pozemku pare. č. 10356, k. ú . Staré Mesto 

Na vedomie: 

3. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, stavebný úrad, Vajanského nábrežie 3, 814 21 
Bratislava - so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli správneho orgánu a jej 
následné vrátenie tunajšiemu úradu 

4. Tatiana Laskovičová, Radlinského 36B, 811 07 Bratislava 
5. Ing. Marta Pelikánová, Dobšinského 10, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
6. Ing. Silvia Tokárová, Bratov Baldigarovcov 13, 940 45 Nové Zámky 

Potvrdenie o vyvesení vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: 2 B. 04. 2017 Dátum zvesenia: 

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis: 
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