
Naše čís lo 

MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Vybavuje/linka 

1844/24025/2017/STA/Vas Ing. G. Vašková/59 246 231 

Bratislava 

25. 05.2017 

VEC: Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu č. j. 1844/14544/2017/STANas/H-30 zo dňa 30. 
03.2017 

Učastník konania Mgr. Libuša Bugalová a Peter Bugala, obaja bytom Kúpeľná 2, 81 1 02 Bratislava, 
pod č ís lom podania 23432/2017 zo di1a 23. 05. 2017, v zákonom stanovenej lehote podali odvolanie 
voči rozhodnutiu č. j . 1844/ 14544/2017/STA/Vas/H-30 zo dňa 30. 03. 2017, ktorým tunajší úrad 
povo lil stavebn íkovi: spoločnosti O.A. W., s. r. o ., so s íd lom Mišíkova 38, 811 04 Brat is lava, IČO: 35 
884 100, zastúpeného spo ločnosťou K.T.P lus, s. r. o., Kopčianska 15, 851 OJ Bratis lava, IČO: 35 
958 766 užívanie stavby: „Nadstavba a vstavba bytového domu - Kúpeľná 2, Bratislava", 
nehnuteľnosť súpisné č ís lo 29 na pozemku register „C'' pare. č. 152 v k. ú. Staré Mesto, konkrétne 
stavebné objekty a prevádzkové súbory: SO-O 1 - V stavba a nadstavba obytného domu a S0-02 -
Exteriérový sklenený výťah. 

Podľa § 56 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom poriadku Vás vyzývame, ako účastn íkov 

konania, aby ste sa k priloženému odvolaniu vyjadrili v lehote 7 dní odo dňa dornčenia. 

Príloha: - fotokópia odvolania 

Doruč í sa verejnou vyhláškou: 
1. vlastníkom pozemku pare. č. 152 k. ú. Staré Mesto a vlastníkom stavby na tomto pozemku 

súp. č. 29 (Kúpeľná 2) 
2. K.T. Plus, s. r. o., Kopč ianska 15, 851 O 1 Bratislava 



Mgr. Libuša Bugalová, Peter Bugala, Kúpeľná 2, 811 02 Bratislava 

Vec: Odvolanie proti kolaudačnému rozhodnutiu 

Mestská časť 
Bratislava - Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 

V Bratislave dňa 22.05.2017 

č.z.1844/14544/2017 /ST ANas/H-30 

Týmto vlastníci bytu č. 9 na II. poschodí a prislúchajúceho podielu na vlastníctve 
spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu, súp. č. 100029, ako aj podielu na 
vlastníctve pozemku č. 152 - zast. pl. a nádvoria o výmere 712 m2, zapísaných na 
Okresnom úrade, Katastrálnom odbore, LV č. 5636, kat. úz. Staré Mesto nachádzajúcich sa 
na ul. Kúpeľnej 2 v Bratislave, ako účastníci konania, podávame v zákonnej lehote 15 dní 
odo dňa oznámenia na správnom orgáne, od 15.04.2017 do 15.05.2017, odvolanie proti 
rozhodnutiu č. 1844/14544/2017/STANas/H-30 stavebného úradu, Mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto zo dňa 30.03.2017, ktorým povoľuje užívanie stavby: „Nadstavba a vstavba 
bytového domu - Kúpeľná 2, Bratislava" stavebníkovi , spoločnosti D.A.W., s.r.o., 
IČ0 : 35884100, Mišíkova 38, 811 04 Bratislava, ktorej konateľmi sú Ľuboš Danko a Ľubomír 
Danko, zastúpeného spol. K.T.Plus, s.r.o. , IČO : 35 958 700, Kopčianska 15, 851 01 
Bratislava, ktorej konateľmi sú Ing. Ivana Korbová (bývalá zamestnankyňa mestskej časti ) a 
Katarína Tumová, a to z nasledujúcich 

dôvod o v: 

Účastníci konania namietame proti právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu zo 
dňa 30.07.2013, č .j . 920/22005/2013/STANas/G-18, ktorým stavebníkovi povoľuje zmenu 
dokončenej stavby, nakoľko je k dnešnému dňu vedené na Krajskom súde v Bratislave 
súdne konanie v právnej veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. OU-BA-OVBP2-
2014/21927-GRJ zo dňa 21 .03.2014 Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej 
politiky, ktorý dané rozhodnutie stavebného úradu potvrdzuje. T.j. k dnešnému dňu toto 
súdne konanie sp. zn. 2S/105/2014 nie je právoplatne ukončené. 

Proti právoplatnosti uvedeného rozhodnutia namietame aj z dôvodu súdneho 
konania v právnej veci o určenie neplatnosti právneho úkonu, zmluvy o vstavbe a nadstavbe 
zo dňa 15.06.2009, vedenom na Okresnom súde Bratislava 1 pod spis. zn. 26 C 49/201 O 
a na Najvyššom súde pod spis. zn. 5 Cdo 942/2015. 

Podľa § 30 ods 1 písm. g zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (Správny 
poriadok): 

„Zastavenie konania 

(1) Správny orgán konanie zastaví, ak 

g) zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd, ak osobitný zákon neustanovuje 
inak,". 

Podľa § 137 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(Stavebný zákon): 

„Občianskoprávne a iné námietky 
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(1) Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o 
dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo 
iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu 
alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej správy. 

(2) Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby 
sa zistilo jej oprávnenie, by znemožnila uskutočniť požadované opatrenie alebo by ho 
umožnila uskutočniť len v podstatne inej miere alebo forme, odkáže stavebný úrad 
navrhovateľa alebo iného účastníka podľa povahy námietky na súd alebo na iný príslušný 
orgán a konanie preruší. 

(3) Stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa musí predložiť dôkaz, že na súde, prípadne inom 
príslušnom orgáne bol podaný návrh na rozhodnutie v spornej veci. Ak návrh nebude v 
určenej lehote podaný, môže si stavebný úrad urobiť úsudok o námietke sám a rozhodnúť 
vo veci. 

(4) V konaní, pri ktorom stavebný úrad nariaďuje vo verejnom záujme opatrenia podľa tohto 
zákona, a ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, urobí si sám úsudok o námietke, pri ktorej 
nedošlo k dohode, a vo veci rozhodne. ". 

Stavebný úrad koná v celom rozsahu v rozpore so zákonom, keď vzhľadom na 
uvedené skutočnosti stavebné konanie nezastavil ani ho neprerušil z dôvodu pretrvávajúcej 
občianskoprávnej námietky, ktorú rieši súd, vydal stavebníkovi stavebné povolenie 
a následne prijal návrh, žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré nakoniec aj 
vydal. Samotný stavebný úrad sa v odôvodnení kolaudačného rozhodnutia vyjadruje iba 
k otázke právoplatnosti územného rozhodnutia, nie však k otázke právoplatnosti stavebného 
povolenia. Máme za to, že takéto vyhýbavé odôvodnenie k tejto veci je zo strany 
stavebného úradu účelové , nakoľko nevie predložiť a doposia ľ ani nepredložil relevantné 
argumenty na preukázanie zákonnosti svojho konania. 

Stavebný úrad mestská časť Bratislava - Staré Mesto konal v celom rozsahu 
v rozpore so zákonom ako aj v rozpore s dobrými mravmi, keď prijal návrh na vydanie 
územného rozhodnutia , začal stavebné konanie, stavbu povolil a vydal kolaudačné 

rozhodnutie bez toho, aby stavebník, spoločnosť D.A.W., s.r.o., jej konatelia, Ľuboš Danko 
a Ľubomír Danko, preukázal svoj vlastnícky vzťah k predmetným nehnuteľnostiam, k stavbe 
a k pozemku. Ako doklad o vlastníckom vzťahu stavebníka k predmetným nehnuteľnostiam 
nachádzajúcich sa na Kúpeľnej ul. č. 2 v Bratislave stavebný úrad prijal zmluvu o vstavbe 
a nadstavbe zo dňa 15.06.2009. Túto zmluvu uzavrela s Ľubošom Dankom za spol. D.A.W„ 
s.r.o. iba časť vlastníkov v dome, 21 z celkového počtu 30 vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome. Predmetom a účelom zmluvy je podľa čl. III zmluvy o. i. dohoda 
zmluvných strán na vstavbe nových bytových jednotiek do podkrovia a nadstavbe plochej 
strechy domu o nové bytové jednotky. Okrem toho sa až v čl. Vl., ods. 3 zmluvy uvádza, že 
za odplatu 365 133, 11 EUR stavebník nadobudne vlastnícke právo k spoločným častiam 
a zariadeniam domu, na ktorých bude vstavbu a nadstavbu realizovať ako aj k pomernej 
časti spoluvlastníckych podielov na spol. častiach a zariadeniach domu a pozemku. Táto 
zásadná skutočnosť, ako máme za to , nie je účelovo stavebníkom uvedená hneď 
v predmete a účele zmluvy, ale až v článku Vl. 

To znamená, že uvedená zmluva nezahŕňa iba súhlas vlastníkov so vstavbou 
a nadstavbou, ale aj prevod spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku, 
resp. ich častí. Podotýkame, že ich hodnota na realitnom trhu v lukratívnej časti Starého 
mesta Bratislavy nie je bezvýznamná, čo je zrejmé aj z realitnej ponuky nadstavaných 
a vstavaných bytov na našom dome, ktoré stavebník ponúka cca v hodnote vyššie uvedenej 
odplaty len za jeden byt. Na skutočnosť, že zmluva o vstavbe a nadstavbe nie je len 
prejavom súhlasu niektorých vlastníkov so vstavbou a nadstavbou bytov, ale aj zmluvou o 
prevode majetku všetkých vlastníkov, teda aj tých, ktorí nie sú v zmluve uvedení ako 
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zmluvná strana, sme stavebný úrad upozornili. Upovedomili sme stavebný úrad o tom, že 
nie sme zmluvnou stranou, zmluvu sme nepodpísali a žiadnu fyzickú či právnickú osobu 
sme na úkony nakladania s našimi podielmi na spoločnom vlastníctve, t.j. na prevod nášho 
majetku, nesplnomocnili. Uvedená zmluva je zavádzajúca a absolútne nevýhodná pre 
všetkých vlastníkov v dome. Stavebný úrad povolil stavbu nezákonne bez súhlasu vlastníka 
pozemku na existujúcej stavbe, ku ktorej stavebník nepreukázal žiaden vlastnícky ani iný 
vzťah. Konanie stavebného úradu nemá oporu v zákone a najmä nie v zákone č. 182/1993 
Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Zákon o vlastníctve bytov), na ktorý sa 
stavebný úrad odvoláva. V zmysle svojej obligatórnej poučovacej povinnosti nás účastníkov 
konania navyše v rozhodnutí z 30.07.2013 na strane 29 poučuje o prednosti ustanovení 
zákona o vlastníctve bytov pred inými zákonmi. Stavebný úrad si svoju poučovaciu 
povinnosť síce splnil , ale príslušným ustanovením §14 ods. 3 Zákona o vlastníctve bytov sa 
v rozhodovacom procese neriadil. 

Podľa §14 ods. 3 Zákona o vlastníctve bytov platnom a účinnom ku dňu uzavretia 
zmluvy o vstavbe a nadstavbe: 

„Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodujú o úvere a o zabezpečení 
úveru, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome a o 
zmene formy výkonu správy, rozhoduje sa hlasovaním na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou 
väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.". 

Vyššie uvedené ustanovenie Zákona o vlastníctve bytov hovorí o spôsobe 
hlasovania na schôdzi vlastníkov, nie o prevode spoločných častí, zariadení, príslušenstva 
domu a pozemku. Z ustanovenia nevyplýva, že dvojtretinová väčšina hlasov by postačovala 
na prevod spoločného vlastníctva všetkých vlastníkov. T.z. sused nemôže predať susedov 
majetok al. jeho časť bez jeho súhlasu. Spoločné časti nie sú spôsobilé byť predmetom 
prevodu samostatne. Tak, ako je zrejmé z tohto ustanovenia významovo sa viažuceho na 
ostatné ustanovenia Zákona o vlastníctve bytov, tak to explicitne a jednoznačne vyplýva aj 
z novely Zákona o vlastníctve bytov účinnej od 01.10.2014, §14 ods. 4: 

„(4) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia na schôdzi 
vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome, ak hlasujú o zmluve o úvere a o každom dodatku k nej, o zmluve o zabezpečení 
úveru a o každom dodatku k nej, o zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a 
nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času 
užívania a o každom dodatku k nej, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe a o každom 
dodatku k nim, o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení 
domu a o zmene formy výkonu správy; ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo o vstavbe v 
podkroví alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v dome na najvyššom poschodí. Súhlas všetkých vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome sa vržaduje pri rozhodovaní o prevode spoločných 
častí domu, spoločných zariadení domu alebo priľahlého pozemku alebo ich častí. Ak 
sa rozhoduje písomným hlasovaním podľa tohto odseku, podpis vlastníka bytu a nebytového 
priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení 
na schôdzi vlastníkov; podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome môže overiť aj 
notár alebo obec. ". 

Ak by zákon pri prevode spoločného vlastníctva nevyžadoval súhlas všetkých 
vlastníkov bol by podľa nášho názoru v priamom vnútornom rozpore, rozpore s ustanovením 
§ 13 tohto zákona, ako aj v rozpore s ostatnými platnými právnymi predpismi, no najmä 
v hrubom rozpore s ústavou SR a v konečnom dôsledku v absolútnom rozpore s dobrými 
mravmi. 

Vzhľadom na uvedené stavebný úrad koná aj pri kolaudácii stavby v rozpore 
s platnými právnymi predpismi a proti dobrým mravom, nakoľko prijal zmluvu o vstavbe 
a nadstavbe, ktorá nespÍňa základné zákonné náležitosti, t.j. , že neobsahuje všetkých 
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účastníkov práv k predmetným nehnuteľnostiam , na ktorých stavbu povolil a ktorých týmto 
spôsobom poškodil. Zmluvné strany, ktoré evidentne v zmluve absentujú nie sú obsahom 
zmluvy, ktorým sa stavebný úrad nemá povinnosť zaoberať, ale preveriť si vlastníctvo pri 
prijatí návrhu je základnou povinnosťou správneho orgánu pre jeho ďalšie konanie. 
Stavebný úrad si túto povinnosť zjavne nesplnil a arogantne tento preukázateľný nedostatok 
ignoroval a nás ako vlastníkov svojím konaním poškodil. 

Účastn íci konania upozorňujeme , že v čl. 1 ods. 1 písm. e) ako aj v čl. II , ods. 4 písm. 
e) , čl. VII. ods. 2, písm. e) zmluvy o vstavbe a nadstavbe sú o.i. uvedené naše mená, 
priezviská, miesto trvalého pobytu, ktoré boli použité bez nášho vedomia a nášho súhlasu. 
Nakoľko stavebný úrad prijal zmluvu o vstavbe a nadstavbe zo dňa 15.06.2009 ako doklad 
stavebníka o jeho vlastníckom vzťahu , tak naše osobné údaje zo zmluvy, prípade naše 
osobné údaje vedené v evidencii úradu a získané pre iný účel ako pre účel správneho 
konania vo veci vstavby a nadstavby, použil bez nášho vedomia a nášho súhlasu a konal 
tak v rozpore so zákonom č . 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (len Zákon o 
ochrane osobných údajov). Stavebný úrad spracoval naše osobné údaje bez nášho súhlasu 
napriek tomu, že nie sme zmluvnou stranou a teda v rozpore so zákonom. 

V zmysle§ 6 ods. 1, 2 písm. c, e, i, ods. 4 tohto zákona: 

„(1) Spracúvať osobné údaje vo vlastnom mene môže len prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ 
spracúva osobné údaje v súlade s § 9, spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to 
len na vymedzený alebo ustanovený účel. (2) Prevádzkovateľje povinný 
c) získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; je neprípustné 
získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti, 

e) zabezpečiť. aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý 
zodpovedá účelu. na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré 
boli získané osobitne na rozdielne účely, 

i) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom. ktorý neodporuje 
zákonu. 
(4) Zhromaždené osobné údaje na pôvodne určený účel prevádzkovateľ nemôže spracúvať 
na iný účel, ktorý je nezlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania. ". 

Podľa § 9 ods. 1 tohto zákona: 

„(1) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len na základe priamo vykonateľného 

právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, ustanovení tohto zákona alebo osobitného zákona, alebo na základe 
súhlasu dotknutej osoby." . 

Ďalej v zmysle §10, ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov 
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby vtedy, ak: 

„b) spracúvanie osobných údajov j e nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje 
dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou 
osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej 
osoby". 

V kolaudačnom rozhodnutí, str. 6, sa uvádza, že mestská časť Bratislava - Staré 
Mesto ako prvostupňový stavebný úrad chráni verejný záujem, nie individuálny. Vzťahy 
medzi fyzickými osobami, majetkové škody a iné občianskoprávne námietky, podľa neho, 
presahujú jeho právomoci a preto odvoláva účastníkov konania na súd. 

Účastníci konania podotýkame, že občianskoprávna námietka existuje od územného 
konania , avšak stavebný úrad k tejto nepristupuje zákonným spôsobom, ako sme už uviedli , 

Strana 4 z 6 



t.j . podľa § 137 Stavebného zákona. Stavebný úrad koná nad rámec svoj ich právomocí, 
nerešpektuje súdne konania a teda porušuje Stavebný zákon. Vyriešenie predmetných 
námietok občianskoprávnej povahy a na ich podklade podaná žaloba o určen ie neplatnosti 
zmluvy o vstavbe a nadstavbe má povahu predbežnej otázky a posúdenie tejto otázky 
nepatrí do právomocí orgánov verejnej správy, ale prináleží rozhodovať výlučne súdu. 
Rovnako aj vyriešenie otázky preskúmania zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu 
Bratislava, ktorá je predmetom súdneho konania, je tiež predbežnou otázkou, nakoľko jej 
zodpovedanie podmieňuje rozhodnutie vo veci v stavebnom konaní a následne aj v 
kolaudačnom konaní. 

Stavený úrad nepreukázal ochranu verejného záujmu. Máme za to, že súčinnosť, 
ktorú stavebný úrad poskytuje obchodnej spoločnosti , ktorá poškodzovaním vlastníckych 
práv jednotlivcov získava značný finančný prospech za nekalých podmienok, o ktorých bol 
stavebný úrad oboznámený a ktoré sa ho podľa neho netýkajú, nemožno označiť za 
ochranu verejného záujmu. Ochrana verejného záujmu sa nedosahuje nezákonnými 
prostriedkami, porušovaním zákona, nezákonným zasahovaním a poškodzovaním práv a 
právom chránených záujmov jednotlivcov a prostredníctvom výkonu právomoci verejného 
činiteľa , ktorý odporuje zákonu. Máme za to, že konaním stavebného úradu nám bol 
nezákonne odňatý majetok v prospech obchodnej spoločnosti , v neverejnom záujme, 
nakoľko nedošlo k vyvlastneniu v zmysle zákona za primeranú náhradu. Trváme na tom, že 
došlo k nezákonnému zabratiu nášho majetku z moci štátu, orgánom verejnej správy, 
v neverejnom záujme, v prospech obchodnej spoločnosti, a teda ide o konan ie, ktoré je 
v hrubom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky čl. 20, ods. 1 a 4: 

„(1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má 
rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym 
poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. 
(4) Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v 
nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú 
náhradu.", 

ako aj v hrubom rozpore s kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou, čl. 1 Dodatkového 
protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa judikatúry 
Európskeho súdu pre ľudské práva, v zmysle ktorého: 

„Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok. Nikoho 
nemožno zbaviť jeho majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok , ktoré 
ustanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva. ". 

Sme toho názoru, že stavebný úrad zneužitím moci zlegalizoval nezákonným 
spôsobom stavbu, čím nám spôsobil značnú majetkovú a nemajetkovú ujmu ako vlastníkom, 
obyvateľom tohto mesta, ktorí si volia vedenie tohto úradu, aby chránil ich záujmy a nie 
preto, aby ich poškodzoval. 

Máme dôvod domnievať sa, že správne konania v tejto veci sú vedené stavebným 
úradom pro forma a v podstate na objednávku, čo je vidieť aj na tom, že stavebný úrad 
v kolaudačnom rozhodnutí dáva do užívania stavbu, ktorá sa, podľa nás, už dávno užíva 
novými majiteľmi bytov v predmetnej stavbe a nadstavbe domu, p. Závadom Jánom, Mgr., 
Partizánska 1, 040 01 Košice, druhým kupujúcim v poradí, spol. BH ESTATE, s.r.o., 
Búdkova cesta 22, 811 04 Bratislava ap. Herkom Thomasom, Dr. Jordangasse 9/7, 1010 
Wien, Rakúsko, ktorých stavebný úrad neoznačil ako žiadateľov. Stavebný úrad v podstate 
prijal žiadosť o skolaudovanie stavby „nadstavba a vstavba bytov" od spol. D.A.W., s.r.o., 
ktorá medzičasom tri byty predala, podotýkame, že bez kolaudácie, a teda v rozpore so 
zákonom. 

Vzhľadom na predmetné skutočnosti máme dôvodné podozrenie, že zo strany 
stavebného úradu došlo k spáchaniu trestného činu zneužívania právomoci verejného 
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činiteľa podľa § 326 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 

Na základe opísaných predmetných skutočností účastníci konania žiadame 
rozhodnutie č. 1844/14544/2017/STANas/H-30 zo dňa 30.03.2017 stavebného úradu 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zrušiť, prerušiť kolaudačné konanie do vyriešenia 
vlastníckych vzťahov, vyčkať na výsledok súdneho konania v právnej veci o určenie 
neplatnosti zmluvy o vstavbe a nadstavbe zo dňa 15.06.2009 a výsledok súdneho konania 
v právnej veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Bratislava č. OU -
BA-OVBP2-2014/21927 zo dňa 21 .03.2014. 

S pozdravom, 

Mg~~ová 

Peter Bu éla 
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