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

Naše č ís lo 

1844/35962/2017/STANas 
Vybavuje/! inka 
Ing. G. Vašková/59 246 23 1 

Bratis lava 
14. 08.2017 

VEC: Oprava zrejmej chyby rozhodnutia č. j . 1844/14544/2017/STANas/H-30 zo diía 30. 03. 
2017 

Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďal ej len „stavebný úrad") 
podľa § 11 7 ods. 1 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorš ích predpisov, podľa § § 2e a 4 zákona č. 
4 16/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyšš ie územné 
celky v znení neskorš ích predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a § 47 
ods. 6 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
opravuje týmto zrejmú chybu v písaní na str. 7 rozhodnutia č. j. 1844/14544/2017 /STAN as/H-30 zo 
dňa 30. 03. 2017, ktorým stavebný úrad povolil satvebníkovi: spo ločnosti D.A.W., s. r. o„ so sídlom 
Mišíkova 38, 811 04 Bratislava, IČO: 35 884 100 užívanie satvby: „Nadstavba a vstavba bytového 
domu - Kúpeľná 2, Bratislava", nehnuteľnosť súpisné čís l o 29 na pozemku register „C'' pare. č. 152 
v k. ú. Staré Mesto, konkrétne stavebné objekty a prevádzkové súbory: S0-01 - Vstavba 
a nadstavba obytného domu, S0-02 - Exteriérový sklenený výťah, nasledovne: 

Na str. 7 je uvedené: 
Doručí 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„ Kopčianska 15, 85 1 O 1 Bratis lava 

Správne má byť uvedené: 
Doručí sa FO: 

3. verejnou vyhláškou vlastníkom pozemku pare. č. 152 k. ú. Staré Mesto a vlastníkom stavby na 
tomto pozemku súp. č. 29 (Kúpeľná 2) 

4. Zvarová Milica, Kúpeľná 29/2, Bratis lava, PSČ 811 02 
5. Mauldin Eva, D lhá 68/53, Bratislava, PSČ 851 1 O, SR 
6. Plavecký Marián, Račianska 5, Bratislava, PSČ 831 02 
7. Plavecká Anna, Račianska 5, Bratislava, PSČ 831 02 
8. Polák Ondrej , Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
9. Poláková Katarína, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
1 O. Spal Mikuláš, JUDr. , Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 81 1 02 
1 1. Kedrová Dorisa, Gajova 7, Bratislava, PSČ 811 09 
12. Santaj František, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
13. Santajová Oľga, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 81 1 02 
14. Janák Ivan, RNDr„ Kúpeľná 2, Bratis lava, PSČ 8 11 02 
15. Janáková Magdaléna, JUDr„ Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
16. Jantáková Anna, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
17. Čambal Alexander, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
18. Čambalová E lena, Kúpeľná 2, Bratis lava, PSČ 811 02 
19. Bugala Peter, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 8 11 02 
20. Bugalová Libuša, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 8 11 02 
21. Šmátra la Ivan, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
22. Silvia Smátralová, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
23 . Ferenčík Augustín, Sekurisova 19, Bratislava, PSČ 841 02 



24. Kedro Tomáš, Mgr„ Gajova 7, Bratis lava, PSČ 811 09 
25. Bernáth Pavol r. Bernáth, Mgr., Zemanská 7, Stupava, PSČ 900 31 
26. Závada Ján, Mgr„ Partizánska 1, Košice, PSČ 040 01 
27. Herko Thomas, Dr„ Jordangasse 9/7, 1010 Wien, Austria 
28. Hlivák Miroslav, JUDr„ PhD„ LLM, Nad Válkom 28, 831 07 Bratislava 
29. Hliváková Mária, Ing. Nad Válkom 28, 831 07 Bratislava 
30. Montagu Po llock Matthew, Republikánska 1221, Zayed/ Rahman Zayed/ PARAlSO/ Zayed/ 

Rahman Zayed/, SR, D:Abdel/Filipínska/MAKA TI 
31. Aliaa Montagu Pollock, Republikánska 1221, Zayed/ Rahman Zayed/ PARAISO/ Zayed / 

Rahman Zayed/, SR, D:Abdel/Filipínska/MAKA TI 
32. de Man Laurens Johannes r. de Man, Erasmuslaan 36, Berkel- Enschot, Holandsko 
33. Pavelka Michael, Forstenrieder A llee 141, 81476 Mníchov, Nemecko 

Doručí sa PO: 

34. K.T.Plus, s. r. o„ Kopčianska 15, 85 1 01 Bratislava 
35. BL Consulting, s.r.o„ Šoltésovej 14, Bratislava, PSČ 811 08 
36. BH ESTA TE, s.r.o„ Búdková cesta 22, Bratislava, PSČ 81 1 04, SR 

Mgr. RallOšÍav Števčík 
starosta mestskej časti 



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

Číslo záznamu: 1844/14544/2017/STA/Vas/H-30 V Bratislave, 30. 03. 2017 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďa lej len „stavebný úrad") 
podľa§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na§ 7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej Jen „zákon 
o hlavnom meste") a č l. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) 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 nadväznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyšš ie územné celky v znení neskorších predpisov, v zmysle § 46 
a 4 7 zákona č. 7 1/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom 
meste, v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie ko laudačného 

rozhodnutia, ktorý podal dtfa 29. 11. 2016 stavebník: 

spoločnosť D.A.W., s. r. o., so sídlom Mišíkova 38, 811 04 Bratislava, IČO: 35 884 100 
(cľalej len „navrhovate l"'), 

a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje užívanie 
stavby: 
„Nadstavba a vstavba bytového domu - Kúpeľná 2, Bratislava", nehnuteľnosť súpisné číslo 29 na 
pozemku register „C" pare. č. 152 v k. ú. Staré Mesto, konkrétne stavebné objekty a prevádzkové súbory: 

S0-01 - Vstavba a nadstavba obytného domu 

S0-02 - Exteriérový sklenený výťah 

Na zmenu dokončenej stavby bolo vydané mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto rozhodnutie o 
umiestnení stavby ev. č. 1208 pod číslom 11099-2010/ 1311-201 1/20276/STA/Klo/UR zo dňa 05. 05. 
2011, pozmenené rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Bratislave č. A/2011 /1 882/JAN zo dtfa 09. 
09. 2011 , právoplatným dňa 11. IO. 2011. Ďalej bolo na predmetnú stavbu vydané stavebné povolenie č. 
j. 920/22005/2013/ STA/Vas/G-18 zo dňa 30. 07. 2013, právoplatné dňa 17. 04. 2014 a rozhodnutie o 
dodatočnom stavebnom povolení pre stavebný objekt SO 01 pod č.j. 2988/25406/2016/STA/Vas/K-85 zo 
dtfa 07. 09. 2016, právoplatné 10. 11. 2016. 

Dispozičné riešenie predmetnej stavby: 
• 5. NP= +16,010 m 
Spoločné priestory: 
(úžitková plocha = 37, 773 m2

) 

Byt č. 17 - 3-izbový - dvojúrovňový 
(úžitková plocha = 80, 768 nl) 

2 x komunikácia, schodisko, podesta 

chodba, kuchyľfa, jedáleň, obývacia izba, schodisko, komora, 
WC, spálňa, kúpeľ11a, terasa (6,369 nl) 



Byt č. 18 - 2-izbový- dvojúrovľíový 
(úžitková plocha = 47,258 m2

) 

Byt č. 19- 2-izbový- dvojúroviíový 
(úžitková plocha = 55,665 nl) 
Byt č. 20 - 2-izbový - dvojúroviíový 
(úžitková plocha = 53, 773 m2

) 

• 6. NP= +19,070 m 
Spoločné priestory: 
(úžitková plocha = 7, 753 nl) 
Byt č. 17 - 2. úroveií 
(úžitková plocha = 26,123 m2

) 

Byt č. 18 - 2. úroveií 
(úžitková plocha = 25,359 ni2) 
Byt č. 19- 2. úroveií 
(úžitková plocha = 25, 789 m2

) 

Byt č. 20 - 2-úroveľí 
(úžitková plocha = 23,565 nl) 
Byt č. 21- 3-izbový 
(úžitková plocha = 126,236 m2

) 

chodba, WC, kuchyi1a, komora, schodisko, obývacia izba + 
jedálei1 

chodba, kuchyňa, WC, obývacia izba + jedáleň, schodisko 

chodba, jedálei1, WC, kuchyňa, schodisko, obývacia izba, terasa 
(6,333 nl) 

komunikácia 

chodba, spáh1a, kúpeľňa, terasa (16,288 nl) 

spálňa, WC, terasa (19,681 ni2) 

chodba, spált1a, kúpe1'1'ía, terasa (3,871 nl) 

spáh'ía, kúpeľňa 

2 x chodba, izba, 2 x kúpeľňa, 2 x WC, spálňa, šatník, schodisko 
na strechu, zádverie, kuchyňa, obývacia izba, 3 x terasa (21,898 
ni2) 

Celková úžitková plocha bytu č. 17 bez terasy = 106,89 m1
, obytná plocha bytu č. 17 = 65,148 m1 

Celková úžitková plocha bytu č. 18 bez terasy = 72,62 m1 obytná plocha bytu č. 18 = 47,933 m1 

Celková úžitková plocha bytu č. 19 hez terasy= 81,49 m1 obytná plocha bytu č. 19 = 50,607 m1 

Celková úžitková plocha bytu č. 20 bez terasy= 77,34 m1 obytná plocha bytu č. 20= 48,692 m2 

Celková úžitková plocha bytu č. 21 bez terasy= 126,24 m1 obytná plocha bytu č. 21 = 83,205 m2 

Celková úžitková plocha bytov spolu: 
Celková obytná plocha bytov spolu: 
Terasy spolu: 

464,58 m1 

295,58 m2 

74,44 m2 

Pre užívanie stavby sa určujú podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky: 
1. Stavba bude užívaná na bývanie ako stavba trvalá. 
2. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej 
užívania; pri zmene vlastníka stavby ju odovzdá novému nadobúdateľov i a pri odstránení stavby 
stavebnému úradu(§ 103 stavebného zákona). 
3. Vlastník stavby v sú lade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného 
úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby 
nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu 
alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predÍžila jej užívateľnosť (§ 86 stavebného zákona). 
4. Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. 
Zmeny účelu užívania stavby, 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 
(§ 85 stavebného zákona). 
5. Vlastník stavby je povinný oznámiť Hlavnému mestu SR, oddeleniu životného prostred ia všetky 
zmeny súvisiace s prevádzkou tepelných zdrojov. 

Stavebný úrad považoval za účelné prizvať na kolaudačné konanie projektanta. Pri ústnom 
pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebný úrad preskúmal: 
a) doklady o výs ledkoch predpísaných skúšok a meraní spôsobilosti prevádzkových zariadení na 
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plynulú a bezpečnú prevádzku - podľa § 6 zákona č. 95/200 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene niektorých 
zákonov; 
b) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov; 
c) odovzdávací a preberací protokol od dodávateľa a jeho výpis z Obchodného registra. 

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že sa dodržali podmienky 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia a vyhovelo sa všeobecným technickým požiadavkám na 
výstavbu. V kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené nedostatky, ktoré by ohrozovali zdravie 
a bezpečnosť osôb a nebrán ia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený úče l. 
Zárove11 bola preverená nariadená stavebná úprava vyústenia dažďových zvodov ul ičnej strany fasády. 
Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní 
s nepodstatnými zmenami nevyžadujúcimi samostatné konanie o zmene stavby a zakreslenými v projekte 
skutočného vyhotovenia. 

V konaní boli vznesené námietky účastníkov konania Mgr. Libuše Bugalovej a Petra 
Bugalu, oboch bytom Kúpeľná 2, 811 02 Bratislava, a to podaním do podateľne MiÚ pod číslom 
3604/2017 dňa 23. 01. 2017, citujem: 
„ 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 nl, zapísaných na Okresnom úrade, Katastrálnom odbore, LV č. 5636, kat. úz. 
Staré Mesto nachádzajúcich sa na ul. Kúpeľnej 2 v Bratislave, si uplatňujeme naše námietky proti 
skolaudovaniu stavby: „ Nadstavba a vstavba bytového domu - Kúpeľná 2, Bratislava" žiadateľa, 
spoločnosti D.A.W., s. r. o„ JČ0:358841 00, Mišikova 38, 811 04 Bratislava, ktorej konatelini sú Ľuboš 
Danko a Ľubomír Danko, zastúpeného spol. KT.Plus, s. r. o„ IČO: 35 958 700, Kopčianska 15, 851 OJ 
Bratislava, ktorej konatelini sú Ing. Ivana Karhavá (bývalá zamestnankyňa mestskej časti) a Katarína 
Tumová, a to z nasledujúcich dôvodov: 
Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava odboru výstavby a bytovej politiky č. OU -BA-OVBP2-
2014/21927-GRJ zo dňa 21.03.2014, na ktoré sa viaže rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, č. 920/2200512013/STAA/as/G-18 zo dňa 30.07.2013, na základe 
ktorého povolil stavbu žiadateľovi, je predmetom preskúmania jeho zákonnosti Krajským súdom 
Bratislava. Súdne konanie v tejto právnej veci nebolo k dnešnému dňu právoplatne ukončené. 

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto povolil predmetnú stavbu žiadateľovi, D.A. W., s. r. 
o., o. i. aj na základe zmluvy o vstavbe a nadstavbe zo dňa 15. 06. 2009 napriek tomu, že ako vlastníci 
daných nehnuteľností nie sme jej účastníkmi, nie sme v nej uvedení ako strana zmluvy a neobsahuje naše 
úradne osvedčené podpisy. Stavebný úrad teda povolil stavbu bez súhlasu vlastníka pozemku, t. j v 
rozpore so zákonom č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len Stavebný 
zákon). Stavebný úrad prijal zmluvu o vstavbe a nadstavbe ako doklad o vlastníckom vzťahu žiadateľa k 
nehnuteľnosti napriek tomu, že táto neobsahuje všetkých účastníkov práv k predmetnej nehnuteľnosti v 
zmysle zákona č. 18211993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len Zákon o vlastníctve 
bytov) a ani presné „ vymedzenie a výpočet spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, 
spoločných nebytových priestorov a príslušenstva, prípadne určenie, ktoré spoločné časti domu a 
spoločné zariadenia domu alebo pozemok budú užívať len niektorí vlastníci" podľa ust. § 22, ods. 1 tohto 
zákona. A teda prijal zmluvu o vstavbe a nadstavbe, ktorá nespÍňa základné zákonné náležitosti. Na okraj 
podotýkame, že prijal aj také dokumenty ako napr. statický posudok, ktorý dal na náš dom vypracovať 
žiadateľ a ktorý sa týkal domu z 50-tych rokov a nie nášho domu z roku 1908, kedy bol postavený. Z 
uvedeného vyplýva, že vo veciach vlastníckych vzťahov stavebný úrad postupoval nielen v rozpore s 
platnými právnymi predpismi, najmä s ustanoveniami Stavebného zákona, Zákona o vlastníctve bytov, 
ako aj zákona č. 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ako prevádzkovateľ spracoval naše 
osobné údaje bez nášho vedomia a súhlasu na účel, pre ktorý neboli získané, ale konal aj v hrubom 
rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Tieto v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky 
neumožňujú stavebným úradom odňať vlastnícke právo k nehnuteľnosti v neverejnom záujme a bez 
náhrady. 

Žiadateľ sa prostredníctvom svojho právneho zástupcu vyjadril, že nie sme účastníkmi zmluvy a 
teda nemáme žiaden nárok na náhradu za nám nezákonne odňatý majetok. V tejto súvislosti uvádzame, že 
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konaním stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, kt01ý poskytol žiadateľovi nezákonnú 
súčinnosť a konaním samotného žiadateľa námje spôsobená majetková ujma: 
- odňatie podielu z pozemku: Výmera pozemku, par. č. 152 - zastavané plochy a nádvoria je 712 nl Z 
toho náš podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k 
pozemku predstavuje v zmysle nadobúdacej zmluvy 758110000. Tento nám bol nezákonne zmenšený. 
- odňatie podielu z povalových priestorov a priestorov rovnej strechy domu, na ktorej žiadateľ zrealizoval 
svoju stavbu. Tento predstavuje cca 42 nl a je porovnateľný s plochou menšieho bytu či garsonky alebo 
inak využiteľného priestoru. Právo na jeho užívanie nám je týmto upreté. Ide o nezanedbateľnú časť 
nehnuteľného majetku, ktorá nám je týmto nezákonne odi1atá. 
- odňatie podielu z pivnice, ktorý predstavuje cca 12 m2

. 

- na finančných prostriedkoch vo fonde prevádzky, údržby a opráv, do ktorého vlastníci prispievame 
nemalé peniaze na opravu a údržbu spoločných časti a zariadení domu. Žiadate!'. ktorý tvrdí, že zmluva o 
vstavbe a nadstavbe mu od roku 2009 zakladá vlastnícke alebo iné právo k predmetnej nehnutelÍ1osti, do 
tohto fondu nič neprispieva. Navyše z fondu opráv boli prečerpané takmer všetky finančné prostriedky, 
cca 90.000, - EUR na úhradu prác, ktoré vykonal zväčša práve žiadatel'. D.A. W., s.r.o„ a to aj prác, ktoré 
sa zmluvne zaviazal vykonať na vlastné náklady. Máme za to, že značná časť.finančných prostriedkov z 
fondu prevádzky, údržby a opráv nášho domu vyčerpaných počas realizácie vstavby a nadstavby 
z 90.000,- EUR na debet, poslúžila viac menej na zabezpečenie inžinierskych sietí pre rozostavané byty v 
stavbe a nadstavbe žiadateľa, ktoré už predal v počte 3. 
- ujma na majetku neustálym zatekaním dažďovej vody do nášho bytu počas realizácie vstavby a 
nadstavby. Zatekaním nám vznikla škoda v byte najmä na omietkach a okenných rámoch a krídlach, 
ktorých špecifický vzhľad určuje aj ich pamiatkovú hodnotu. Máme za to, že žiadateľ ako stavebník nemá 
uzatvorenú zmluvu o poistení stavby pre vznik škôd na majetku vlastníkov vrátane škôd na majetku tretích 
osôb, do celkovej výšky 10.000.000,-SK/331.939,20 EUR tak, ako to vyplýva z čl. IV, ods. 4 zmluvy o 
v.stavbe a nadstavbe. Nemáme vedomosť o tom, že by žiadateľ niektorému vlastníkovi v dome nahradil 
nim spôsobenú škodu. 
- ujma na majetku spôsobom znefunkčnenia komínových telies, ktoré sú súčasťou nášho bytu. 
-a iné 
ako aj nemajetková ujma: 
- narušenie komfortu bývania zvýšením počtu vlastníkov v dome; 
- poškodenie dobrého mena ohováraním a hanobením, skryté aj otvorené vyhrážanie, znevažovanie 
našich práv domáhať sa ochrany vlastníckych práv pred súdom 
- bránenie užívania majetku vo vlastníctve 
- a iné. 

Na dom, ktorého sme vlastníkmi a spoluvlastníkmi, vyhlásený 22. 12. 1980 za kultúrnu pamiatku, 
zapísaný v ÚZKP pod č. 553, boli realizovaním vstavby a nadstavby a prác na dome žiadateľom vykonané 
zásahy, ktoré sa s ochranou pamiatok nezlučujú. Podotýkame, že riaditeľka Krajského strediska 
Bratislava Národného pamiatkového a krajinného centra, Ing. arch. Dagmar Ferusová, sa toho času 
vyjadrila, že krov je možné využiť pre obytné účely, ale konštrukciu krovu treba zachoval'. Zo samotnej 
realizácie vstavby a nadstavby žiadateľom v našom dome, kedy boli pred domom vyložené strešné trámy, 
ale aj z inzercie na internete, v ktorej žiadateľ ponúka byty v stavbe a nadstavbe, mimochodom, ako 
skolaudované, je zrejmé, že konštrukcia krovu zachovaná nebola. Ďalej sa vyjadrila, že musia byť 
zachované všetky pôvodné prvky, ako okná a dvere. Tieto však neboli zachované. Náhrada za pôvodné 
okná nie je autentická, kovanie a kľučky sú moderné, vhodné do panelového domu, a okná samotné sú 
užšie od pôvodných. Komíny nad plechovou strechou postavenej nadstavby nie sú podľa našej vedomosti 
dobudované. Samotná plechová strecha na národnej kultúrnej pamiatke „ kole oči". Nosný múr pri vstupe 
do pivníc, hneď vedľa šachty výťahu, je navlhnutý. Náhradnú výsadbu, ktorú nariadila vlastníkom 
mestská časť vykonať a ktorá ich stála nemalé peniaze, bola žiadateľom zničená a nebola nahradená. 
Bolo by zaujímavé vedie( kde skončili originály reliéfov fasády, nášľapné tehly z povaly, ako aj tehly zo 
zrútených priečok, ktoré starostlivo žiadateľ demontoval, odviezol a isto speňažil. Máme za to, že sokel 
fasády nie je v pôvodnom tvare a realizačná firma fasádu sama dotvorila. 

Podotýkame, že žiadate/'. spol. D.A. W., s.r.o„ Mgr. Ľuboš Danko, sa v zmluve o vstavbe a 
nadstavbe zaviazal preinvestovať na dome sumu vo výške približne 10.930.000,- SK, 362.800, - EUR, ale 
nevieme, či ju vôbec preinvestoval. V súvislosti s tým ďalej uvádzame, že len jeden mezanín v nadstavbe a 
v.stavbe v našom dome v súčasnosti ponúka táto obchodná spol. na realitnom trhu za cca minimálne 
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380.000,- EUR, cca 11.400.000,- SK. Nehovoriac o finančných prostriedkoch prečerpaných z fondu 
prevádzky, údržby a opráv nášho domu vyče1paných počas realizácie vstavby a nadstavby z 90 000,-EUR 
na debet. Nakoľko väčšina pôvodných komponentov domu bola starostlivo ukladaná do kontajnerov alebo 
dodávok a našla vhodných odberateľov, usudzujeme, že žiadateľ nestrádal ani po tejto stránke. Vzhľadom 
na to, že niektorým vlastníkom zostali zničené a zatečené byty vplyvom realizácie stavby spoločnosťou 
D.A. W. , s. r. o. , ďalej absolútne nevhodné zásahy do národnej kultúrnej pamiatky, ale vôbec samotné 
odlwtie majetku a všetky následky nekalej a nevýhodnej zmluvy, je tento nemalý zisk nadobudnutý 
spoločnosťou D.A. W. , s. r. o., nielen nemorálny, ale bije rovno do oči. 

Na základe opísaných predmetných skutočnosti, t. j. najmä povolenie stavby bez súhlasu vlastníka 
pozemku a následne týmto nezákonným konaním nám spôsobená škoda zo strany žiadateľa, máme za to, 
že stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poskytuje nezákonnú súčinnosť žiadateľovi, 
obchod. spol. D.A. W., s. r. o., a z toho dôvodu vzniká závažné podozrenie, že došlo k naplneniu všetkých 
obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu prijímania úplatku podľa ust. § 328 zákona č. 
30012005 Z .z. Trestný zákon a trestného činu podvodu podľa ust. § 221 tohto zákona. Opätovne 
uvádzame, že súdne konanie viažuce sa aj na spomínané rozhodnutie stavebného úradu nebolo k 
dnešnému dňu právoplatne ukončené. 

Vzhľadom na nezákonnosť konania stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 
vzhľadom na majetkovú ujmu, ktorá nám bola spôsobená a škoda nebola zo strany žiadateľa nahradená, s 
poukazom aj na iné predmetné skutočnosti, vlastníci žiadame, aby bolo toto správne konanie v zmysle 
zákona č. 7111967 Zb. Zákon o správnom konaní zastavené. Žiadame, aby v prípade zverejnenia tohto 
dokumentu mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto na úradnej tabuli jej oficiálneho webového portálu 
al. iného, bol tento uvádzaný v pôvodnom znení. " 

Uvedený m námietkam stavebný úrad nevyhovuje. Podrobne sa nimi zaoberá v dôvodovej časti 

tohto rozhodnutia. 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené drobné nedostatky, ktoré 
neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu 
stavby na určený účel. 

Zistené drobné nedostatky: 
v interiéri: nedokončené nášľapné vrstvy podláh, povrchových úprav stien 
budú odstránené do 30. 04. 2017. 

ODÔVODNENIE 
Žiadateľ: spoločnosť D.A.W., s. r. o., so sídlom Mišíkova 38, 811 04 Bratislava, IČO: 35 884 

100, v konaní na základe splnomocnenia zastúpená spo ločnosťou K.T.Plus, s . r. o„ Kopčianska 15, 851 
01 Bratislava, IČO: 35 958 766, podali drfa 29. 11. 2016 na stavebný úrad žiadosť o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na zmenu dokončenej stavby: „Nadstavba a vstavba bytového domu -
Kúpeľná 2, Bratislava", nehnuteľnosť súpisné čís lo 29 na pozemku pare. č. 152 v k. ú. Staré Mesto, 
konkrétne stavebné objekty uvedené vyšš ie. 

Uvedeným difom bolo v zmysle § 18 ods. 3 zákona č . 7111967 Zb. (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov začaté konanie. 

Na zmenu dokončenej stavby bolo vydané mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto rozhodnutie o 
umiestnení stavby ev. č. 1208 pod čís lom 11099-2010/1311 -201 1/20276/STA/Klo/UR zo difa 05. 05 . 
2011 , pozmenené rozhodnutím Krajského stavebného úradu v Bratislave č. A/2011/J 882/JAN zo dňa 09. 
09. 201 1, právoplatným dňa 11. 1 O. 20 11. Ďalej bolo na predmetnú stavbu vydané stavebné povolenie č. 
j . 920/22005/20 13/STANas/G-18 zo dňa 30. 07. 2013, právoplatné dňa 17. 04. 2014 a rozhodnutie o 
dodatočnom stavebnom povolení pre stavebný objekt SO O 1 pod č. j . 2988/25406/20 16/ST AN as/K-85 zo 
dňa 07. 09. 2016, právoplatné 10. 11. 2016. 

Stavebný úrad listom č . 1001 6/55952/2016/STANas zo dňa 20. 12. 2016 oznámil začatie 
kolaudačného konania známym účastníkom konan ia a dotknutým orgánom. Na prerokovanie návrhu 
súčasne nariadi l ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo diía 24. 01. 
2017, o jeho výsledkoch bola spísaný záznam. 

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní zistil, že stavba je uskutočnená podľa 
dokumentácie overenej stavebným úradom v stavenom konaní s nepodstatnými zmenami nevyžadujúcimi 
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samostatné konanie o zmene stavby a že sa dodržali zastavovacie podmienky určené v územnom 
rozhodnutí a stavebnom povolení. Nepodstatné zmeny sú zakreslené v projektovej dokumentácii 
skutočného vyhotovenia a spočívajú konkrétne v nevyhotovení niektorých deliacich priečok 

v jednotlivých bytoch. 
V konaní boli uplatnené námietky účastníkov konania, konkrétne uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. Účastníci konania opakovane namietajú, už od času vydávania územného rozhodnutia, 
p latnosť zmluvy, ktorú stavebník pred ložil stavebnému úradu a bola podkladom k vydan iu rozhodnutia, 
ktoré je právoplatné, potvrdené druhostupiíovým orgánom, ako aj rozhodnutím MDVRR SR. Stavebný úrad 
má za to, že keďže bol niekoľkokrát potvrdený správny úradný postup ajeho právny názor, nie je dôvod na 
opakované vysporadúvanie sa vznesenej námietky. Takisto už bola vznesená námietka týkajúca sa roku postavenia 
predmetnej stavby, ktorá bola v statickom posudku uznaná za zrejmú chybu v písaní, riadne opravená, a účastníci 
konania boli o tom oboznámení oznámením č. 920/14882/2013/STANas zo dľ1a 22. 05. 2013. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako prvostupi1ový stavebný úrad chráni verejný záujem, nie 
individuálny, v rozsahu príslušných právnych predpisov a nezasahuje do vzťahov medzi fyzickými osobami -
vlastníkmi bytov, t. j . neurčuje výšku, akou majú vlastníci bytov prispievať do fondu opráv bytového domu, 
nekontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami, nekontroluje dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo 
zmluvy a pod. 

Namietanie na zatečenie a prípadne iné zavinené, resp. nezavinené majetkové škody pri výstavbe je 
občianskoprávna námietka, ktorá presahuje rozsah právomoci stavebného úradu. Pokiaľ nedošlo k dohode, je 
elementárnym právom poškodeného obrátiť sa na príslušný súd. 

Rovnako presahuje rozsah právomoci stavebného úradu, aby sa akýmkoľvek spôsobom zaoberal trestným 
právom, čo je v pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní. 

Stavebnému úradu neprislúcha, aby sa akýmkoľvek spôsobom zaoberal informáciami 
zverej nenými na internetových stránkach. 

Postup stavebného úradu v kolaudačnom konaní priamo upravuje stavebný zákon. 
Podľa ust. § 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 olu·ozovať verejný záujem, 
predovšetkým z hľad iska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických 
zariadení. Toto zisťovanie uskutočňuje stavebný úrad v úzkej súčinnosti s dotknutými orgánmi na základe ich 
stanovísk (ako je uvedené nižšie). Podmienky oclu·any kultúrnych pamiatok upravuje zákon č. 49/2002 Z. z. 
o oclu·ane pamiatkového fondu v platnom znení a orgánom štátnej správy na oclu·anu pamiatkového fondu je 
v tomto konkrétnom prípade Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, ktorý dohliadol na dodržiavanie tohto zákona 
a ku kolaudácii v predmete veci sa vyjadril kladne. 

K námietke o znefonkčnení fonkčných telies si stavebný úrad vyžiadal tzv. Potvrdenie o posúdení 
funkčnosti komínov zo dňa 27. 01. 2017, vypracovaného revíznym technikom komínov Ing. Petrom Korytárom, 
z ktorého záveru jednoznačne vyplýva, že všetky komínové telesá na bytovom dome Kúpeľná 2 boli zachované 
a jednotlivé prieduchy možno využívať rovnako, ako pred realizáciou vstavby a nadstavby. 

Na základe uvedeného stavebný úrad vznesené námietky zamieta. 
Skutočné realizovanie a užívanie stavby nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým 

z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia. 

K užívaniu stavby sa kladne vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy: 
Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-

40 13/2016 zo dňa 30. 01. 2017; 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovisko č. 

HŽP/1210/2017 zo di'ía 1 O. 02. 201 7; 
Inšpektorát práce, záväzné stanovisko č. IBA- l 8-40-2.2/ZS-C22,23 - 17 zo dňa 07. 03. 2017; 
Hlavné mesto SR Bratislava, súhlas na prevádzku malých zdrojov znečisťovan ia ovzdušia č. MAGS 

OZP 35030/2017-12293/ToJa zo di'ía 3 1. 01. 2017; 
Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, zápisom do Protokolu zo di'ía 24. O 1. 2017. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho 
dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
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POUČENIE 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo d11a jeho oznámenia na 

správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 
č.3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej 
po li tiky, Tomáš ikova č.46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
vo výške 120,00 €, bol uhradený do pokladne MiÚ . 
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Doručí sa vere jnou vyhláškou: ~--.... 

~ 
Mgr. Radoslav Stevčík 
starosta mestskej časti 

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„ Kopčianska 15, 851 01 Bratislava 

Na vedomie: 
3. Spacio, spol. s r. o„ Ing. arch. Martin Németh, Pražská 33, 811 04 Bratislava (projektant) 
4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. č. 17 , 811 04 Bratislava 
5. Has ičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratis lava, Radlinského 6, Bratislava 
6. IP Bratislava, Za Kasán'íou 1, 831 03 Bratislava 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 821 05 Bratislava 
8. Hlavné mesto SR, majetkové odd„ Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
9. Mestská časť Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, majetkové odd. -TU! 
1 O. Mestská časť Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, Ing. Bellová -TU! 
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