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ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky podľa zákona č. 180/201 3 Z.z. 
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 
345/20 12 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ako príslušný odvolací orgán podľa ustanovenia § 4 ods. 1) 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, ako aj podľa ustanovenia § 118 
stavebného zákona a ustanovenia § 58 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov, rozhodujúc o odvolaní Moniky Sperlik 
(predchádzajúce priezvisko: Šindelárová) trvale bytom Nábr. arm. generála L. Svobodu 20, 
811 02 Bratislava zastúpenej Ing. Ľudovítom Ďurišom bytom Medená 31, 81 1 02 Bratislava 
proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 2018/3003/2017/STA-Zsi-K/7 zo 
dňa 20.01.2017 podľa ustanovenia § 59 ods. 2 a ustanovení § 46 a 47 správneho poriadku, 
ako aj príslušných ustanovení stavebného zákona 

z am ie ta ._... 

odvolanie menovanej účastníčky konania a odvolaním napadnuté rozhodnutie príslušného 
stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 2018/3003/2017/STA-Zsi-K/7 zo 
dňa 20.01.2017 

p o t v r d z u j e. 

Odôvodnenie 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad napadnutým 
rozhodnutím č. 2018/3003/2017/STA-Zsi-K/7 zo dňa 20.01.2017 (ďalej len „rozhodnutie") 
nariadila stavebníčke Monike Šindelárovej bytom Nábr. arm. gen. L. Svobodu 20, 811 02 
Bratislava (ďalej len „odvolateľke") odstrániť pod názvom stavby „Zastavanie vchodu, 
Gorkého 1 O Bratislava" nepovolené stavebné úpravy na jednom zo vstupov do nebytového 
priestoru č. 1-130B na 1. NP bytového domu nachádzajúceho sa na Gorkého ulici č. 1 O, súp. č. 
129 na pozemku reg. „C" parc.č. 125 k.ú. Staré Mesto. Predmetom nariadenia j e odstránenie 
reklamného zariadenia, vybúranie steny postavenej vo vstupnom otvore nebytového priestoru 
a uvedenie vchodu do pôvodného stavu. 
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Proti uvedenému rozhodnutiu v zákonom stanovenej lehote podala odvolanie z:o dňa 
22.02.2017 Monika Sperlik, ktorej odvolanie bolo doručené na stavebný úrad 24.02 .2017. 
Podľa odvolania v marci 2014 podieloví spoluvlastníci nebytového priestoru (v torn čase 
Monika Šindelárová a Ing. Ľudovít Ďuriš) oznámili stavebnému úradu vykonanie 6pravy 
výkladcov nebytového priestoru. Podľa parafrázovaného obsahu odvolania sa až nás ledne 
podieloví spoluvlastníci dozvedeli, že oznámenie neurobili v súlade s pamiatkovým zákonom 
a nemali vedomosť o tom, že svoj zámer musia vopred riešiť podľa zákona o kultúrnych 
pamiatkach. V odvolaní je uvedené, že až priebehu následného úradného postupu - z listu 
stavebného úradu zo dňa 14.03.2014 sa dozvedeli o svojich povinnostiach, keď až v priebehu 
miestneho zisťovania sa dostali k záväznému stanovisku Krajského pamiatkového úradu 
Bratislava (ďalej len „KPÚ") zo dňa 24.02.2015 v prítomnosti pracovníka KPÚ. Ďalej 
odvolatelia uvádzajú, že k zámeru upraviť výkladce, najmä nepoužívanú niku vstupnej časti 
obchodu mimoriadne nevhodným spôsobom zneužívali najmä v nočných hodinách rôzne 
indivíduá (odpadky, zvratky, injekčné striekačky, ľudské a zvieracie fekálie, atď.), pričom 
spoluvlastníkom sa j ednalo hlavne o oclu·anu svojho majetku a zabránenie vzniku častých, 

veľmi nechutných situácií. 

V ďalšom jeden zo spoluvlastníkov vyslovuje nespokojnosť s postupom pracovníka 
KPÚ, s ktorým Ing. Ďuriš vopred konzultoval detaily stavebných úprav a po ich splnení 
v čase miestneho zisťovania stavebným úradom dňa 24.02.201 5 prítomný pracovník KPÚ 
predchádzajúcu konzultáciu označil iba ako návod na postup, ktorý súčasne neznamenal ako 
prísľub, že vec bude po splnení tohto návodu pozitívne posúdená. Podieloví spoluvlastníci 
zastávajú názor, že záväzné stanovisko KPÚ Bratislava č. KPUBA-2014/12305-2/41165/FER 
zo dňa 26. 11 .2014 j e svojvoľné a nedostatočne zdôvodnené, je šikanózne a v evidentnom 
rozpore s požiadavkou právnej istoty a stavebný úrad by naň nemal prihliadať aj preto, lebo 
KPÚ takmer identické úpravy posudzuje rôznym spôsobom bez toho, aby sa presvedčivo 
vysporiadal s tým, že prečo takto rozhodol. Podieloví spoluvlastníci zastávajú názor, že 
doposiaľ sa s ich argumentáciou KPÚ BA ani Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
prakticky žiadnym spôsobom nevysporiadali, ich roz~odnutia považujú za nepreskúmateľné 
a preto navrhujú, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie stavebného úradu zrušil. 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 a 2 správneho poriadku - základné pravidlá 
konania(J)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 povinností. (2) 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 svoje 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 § 54 stavebného zákona - stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na 
nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povo!~~- alebo na základe ohlásenia 
stavebnému úradu. 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 1 stavebného zákona - stavebné povolenie sa vyžaduje, 
pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, 
pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas 
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trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe 
a pri stavebných úpravách. 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 písm. a) až c) stavebného zákona - (2) Ohlásenie 
stavebnému úradu postačí a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil 
stavebný úrad v územnom rozhodnutí, b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú 
funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie; f.l__mj 
stavebných úpravách. ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných 
konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti." 

Podľa ustanovenia § 57 ods. 1,2 a 4 stavebného zákona - ohlásenie stavebnému 
úradu (l )Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác 
uvedených v§ 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej 
stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa§ 55 ods. 2 
písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú 
dokumentáciu. Stavebný úrad môže určil'. že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo 
udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. (2) Stavebník môže 
uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na 
základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K 
písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o 
jednoduchú stavbu podľa§ 55 ods. 2 písm. a). k písomnému oznámeniu pripojí overenú 
projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú 
úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ 
stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha 
je menšia ako 3 m2

, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa 
doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených 
prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. (4) Ak sa majú stavebné úpravy alebo 
udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, priloží stavebník k ích 
ohláseniu stavebnému úradu stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti. 

Podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona - záväzné stanovisko (]) Záväzné 
stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko. vyfadrenie, súhlas alebo iný 
správny úkon dotknutého orgánu. uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, 
ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska 

e 

je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného 
stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. (2) Dotknutý orgán je 
oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným 
predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného 
predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnost'. a údaj, či týmto záväzným 
stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona. (3) 
Dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo 
veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých 
dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z 
ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné stanovisko, 
uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväzné stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom 
potvrdzuje, doplňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona. (4) Lehota na 
podanie záväzného stanoviska, stanoviska a vyjadrenia je 30 dní; ak ide o stavby diaľnic a 
rýchlostných ciest je 7 dní, ak osobitný predpis neustanovuje inak. (5) Pri riešení rozporov 
medzi dotknutými orgánmi vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje podľa§ 136. 
Ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska. stavebný úrad 
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konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak doiknutý 
orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu závďzného 
stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia 
konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom. (6) Ak odvolanie proti 
rozhodnutiu podľa tohto zákona smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán 
konanie preruší a vyžiada si stanovisko k obsahu odvolania od dotknutého orgánu 
príslušného na vydanie záväzného stanoviska. Odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého 
orgánu k obsahu odvolania predloží stavebný úrad orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom 
dotknutého orgánu a vyžiada si od neho potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska . .Počas 
prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie o odvolaní. (7) Ak je právoplatné 
rozhodnutie podľa tohto zákona založené na obsahu záväzného stanoviska dotknutého 
orgánu, ktoré bolo neskôr zrušené alebo zmenené pre rozpor so zákonom, ide o dôvod na 
obnovu konania. 

Podľa ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov - v územnom konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povolení 
zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby, v konaní o ohlásení udržiavacích prác, 
v kolaudačnom konaní, v konaní o zmene v užívaní stavby, v konaní o povolení terénnych 
úprav, prác a zariadení, v konaní o nariadení neodkladných zabezpečovacích prác, v konaní o 
nariadení nevyhnutných úprav alebo v konaní o odstránení nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 
alebo stavby v pamiatkovom území a v ochrannom pásme rozhoduje stavebný úrad na základe 
záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu. Stavebný úrad postupuje tak aj vtedy, 
ak práce možno vykonať na základe ohlásenia. 

Po preskúmaní predloženého spisového materiálu, ku skutkovým a právnym 
okolnostiam danej veci, ako aj k námietkam odvolateľky, Okresný úrad Bratislava, 
odbor výstavby a bytovej politiky uvádza a konštatuje nasledovné: 

Odvolateľka Monika Sperlik (predchádzajúce priezvisko: Šindelárová) listom zo dňa 
04.03.2014 doručeným na stavebný úrad dňa 05.03.2014 oznámila, že ako spolumajiteľka 

nebytového priestoru č. 0/130 b na Gorkého 1 O bola nútená zastavať ich druhý vchod, pretože 
mali už 2x rozbitý výklad, neustále sa tam nachádzali zbytky fekálií, smetí, atď. Zo spisového 
materiálu vyplýva, že predmetné oznámenie bolo stavebníčkou doručené na stavebný úrad až 
po realizovaní oznámených stavebných úprav, na čo reagoval stavebný úrad zákonným 
spôsobom - listom č. 3310/12559/2014/STA/Zsi zo dňa 14.03.2014 oznámil začatie konania 
o dodatočnom povolení nepovolenej zmeny dokončenej stavby v súlade s §-om 88a ods. 1 a 7 
stavebného zákona a súčasne podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodol o prerušení 
konania. Stavebníčka bola upozornená, že pokiaľ nedostatky podania v určenej lehote nesplní, 
bude stavebný úrad pokračovať v konaní a podľa§ 88a ods. 5 a 6 písm. a) stavebného zákona 
a nariadi odstránenie stavby. 

Tento postup stavebného úradu bol o.i. plne v súlade s § 3 ods. 1 a 2 správneho 
poriadku pretože účastníčka konania bola dostatočne poučená, aby pre neznalosť právnych 
predpisov neutrpela v konaní ujmu. 

Stavbu alebo stavebné úpravy možno dodatočne povoliť, ak táto nie je v rozpore 
s verejným záujmom, čo užšom zmysle slova treba chápať ako súlad s územnoplánovacou 
dokumentáciou obce vrátane súladu so záujmami - vyjadreniami dotknutých orgánov podľa 
§ 126 ods. 1 stavebného zákona, ktoré uplatňuj ú svoje požiadavky podľa osobitných predpisov. 
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Stavebný úrad ani odvolací orgán nemohli a nemôžu nebrať do úvahy stále aktuálnu výzvu 
Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2014/12305-3/77180/FER :zo dňa 

26.11.2014 adresovanú a doručenú splnomocnencovi fy Petring s.r.o„ ktorému udellla plnú 
moc podielová spoluvlastníčka Monika Šindelárová dňa 26.05.2014 (plná moc bola odvolaná 
dňa 16.12. 2014 doručením na stavebný úrad), podľa ktorej mali byť nepovolené stavebné 
úpravy na bytovom dome odstránené do 31.1 2.2014. Podľa negatívneho záväzného stanoviska 
Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBS-2014/12305-2/41165/FER 20 dňa 

26.1 1.2014 (dátum vydania je totožný s dátumom vo vyššie uvedenej výzve), ktoré je taktiež 
adresované splnomocnencovi, nie je schválená predložená projektová dokumentácia úpravy 
predmetnej nehnuteľnosti nachádzajúca sa na území Pamiatkovej zóny Bratislava - Centrálna 
mestská oblasť. Odvolací orgán sa nevyjadruje k záväzkovému vzťahu medzi podielovou 
spoluvlastníčkou a splnomocnencom ani k tvrdeniu odvolateľky, že k záväznému stanovisku 
KPÚ sa dostala až v priebehu miestneho zisťovania dňa 24.02.2015 vykonávaného stavebným 
úradom. 

V nadväznosti na výzvu KPÚ BA zo dňa 26.11 .2014 i na negatívne záväzné stanovisko 
KPÚ BA zo dňa 26.11 .20 14 stavebný úrad v rámci prerušeného konania zo· dňa zaevidoval 
Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Bratislava č.j. KPUBA-2016/ 10343-
10/57075/MIC zo dňa 25.07.201 6, ktorým rozhodol na vykonanie nápravy vo veci 
zrealizovanej nepovolenej úpravy v rozsahu časti parteru uličnej fasády domu s adresou 
Gorkého 1 O v Bratislave v rozsahu: I. odstránenia existujúceho zaslepenia vstupného otvoru 
do interiéru domu s reklamným foto a reklamným nápisom (nebytový priestor č. l-130B); 
prinavrátenie farebného vzhľadu vstupnému otvoru (obklady, dvere, nášľapné plochy -
materiál, farebné a architektonické riešenie). KPÚ BA listom zo dňa č.j. KPUBA-2016/10343-
13/68485/MIC zo dňa 09.09.2016 oznámil účastníkom konania Ing. Ľudovítovi Ďurišovi 
a Monike Šindelárovej zastúpenej Ing. Ľudovítom Ďurišom, že nevyhovuje ich žiadosti, aby 
svoj e rozhodnutie zrušil a sucasne samostatným listom č .j. KPUBA-2016110343-
12/68483/MIC zo dňa 09.09.2016 predmetné odvolanie v zmysle § 57 ods. 2 správneho 
poriadku predložil na rozhodnutie Pamiatkovému úradu SR ako odvolaciemu orgánu. 

Stavebný úrad akceptoval stavebníčke nedostatočnú výmenu informácií medzi ňou 
a splnomocnencom, konkrétne to, že až pri miestnom zisťovaní dňa 24.02.2015 sa dozvedela 
o negatívnom záväznom stanovisku a o výzve pamiatkového orgánu z dní 26.11.2014 a na 
žiadosť stavebníčky dobu predÍžil dobu prerušeného konania o 30 dní. 

Počas prerušeného konania sa stavebný úrad v zmysle § l 40b ods. 5 stavebného 
zákona listom zn. 397/17239/2015/STA/Zsi zo dňa 21.04.2015 obrátil na Krajský pamiatkový 
úrad Bratislava, aby zaujal stanovisko k námietkam účastníčky konania voči obsahu 
nesúhlasného záväzného stanoviska KPÚ BA zo dňa 26.11.20 14. KPÚ BA vo svojom 
následnom stanovisku č.j . KPUBA-201 6/10343-8/43793/MIC zo dňa 08.06.2016 na svojom 
negatívnom záväznom stanovisku zo dňa 26.1 1.2014 trval, čo podrobne zdôvodnil vrátane 
námietok účastníčky konania, ktoré označil za neopodstatnené. Stavebný úrad sa v súlade s § 
140b ods. 5 stavebného zákona obrátil i na nadriadený orgán dotknutého orgánu, t.j . na 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a vyžiadal si potvrdenie alebo zmenu záväzného 
stanoviska, ktorý však vo svojej kompetencii podľa § 1 O ods. 2 písm. f) pamiatkového zákona 
stanoviskom č. PUSR-2016/19272-6/97056/KUB zo dňa 13 .1 2.2016 v plnom rozsahu potvrdil 
nesúhlasné záväzné stanovisko KPÚ BA č. KPUBS-2014/1 2305-2/4 11 65/FER zo dňa 
26.11.2014. Predmetné stanovisko Pamiatkového úradu Slovenskej republiky s podrobným 
zdôvodnením obdržali aj účastníci konania Ing. Ľudovít Ďuriš a Monika Šindelárová. 
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Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací orgán sa nestotožňuje s názorom odvolateľky, 
že v napadnutom rozhodnutí je skutkový stav nedostatočne zistený, že rozhodnutie vychádza 
z nesprávneho právneho posúdenia veci a že napadnuté rozhodnutie považujú za nedostatočne 
odôvodnené vrátane názoru, že s jej argumentáciu sa KPÚ BA, PÚ SR ani samotný stavebný 
úrad žiadnym spôsobom nevysporiadali a ich rozhodnutia vydané v tejto ve-ci sú 
nepreskúmateľné. Odvolací orgán pripomína, že sa pôvodne konalo o dodatočnom po-volení 
nepovolených stavebných úprav, pričom takéto úpravy nepožívajú takú právnu ochranll.1, ako 
legálne povolené stavebné úpravy. Stavebníčka a neskôr odvolateľka, ktorá najprv svoj voľne 
vykonala stavebné úpravy a až následne tieto úpravy prakticky len listom zo dňa 04.03.2014 
na úrovni informácie oznámila stavebnému úradu, v následnom konaní o dodatočnom 
povolení stavebných úprav a v konaní o odstránení nepovolených stavebných úprav, cez 
vykonané štátne stavebné dohľady, predÍžené prerušenia konaní postupne vygradovala svoje 
právne názory bez konkrétnej, vecnej argumentácie až tak, že vo svojom odvolaní zo dňa 
22.02.2017 navrhuje, aby rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 

2018/3003/2017/STA-Zsi-K/7 zo dňa 20.01.2017 bolo odvolacím orgánom zrušené. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky konštatuje, že stavebný 
úrad bol povinný rešpektovať záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava 
č. KPUBA-2014/12305-2/41165/FER zo dňa 26.11.2014, ktoré bolo potvrdené podľa vyššie 
uvedených ustanovení zákona č. 49/2002 Z.z. Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky č. 
PUSR-2016/19272-6/97056/KUB zo dňa 13.12.2016, pričom odvolateľka neuvádza, v čom 
bolo odôvodnenie uvedených inštitúcií nedostatočne zdôvodnené. Odvolací orgán sa 
nestotožňuje s námietkou odvolateľky, že ani napadnuté rozhodnutie nie je dostatočne 
zdôvodnené. V dôvodovej časti rozhodnutia je podrobne podchytená genéza postupu 
stavebného úradu aj v štádiu, k€ď mala účastníčka konania námietky proti záväznému 
nesúhlasnému záväznému stanovisku pamiatkového orgánu, ktoré však bolo zákonným 
spôsobom potvrdené nadriadeným orgánom. Nesúhlasné záväzné stanovisko príslušného 
dotknutého orgánu je potrebné kvalifikovať ako prekážku na dodatočné povolenie stavebných 
úprav pre ich rozpor s verejným záujmom a stavebný úrad vo svojom rozhodnutí správne 
aplikoval § 88a ods. 2 v spojení s § 88 ods. 1 stavebného zákona a nariadil odstránenie 
nepovolených stavebných úprav a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

Poučenie 

Toto rozhodnutie je v inštančnom postupe konečné a nemožno sa proti nemu ďalej 

odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom (podľa zákona č . 162/2015 Z.z. Správneho 
súdneho poriadku). 
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~~---<::_ 
·· Mgr. Tomáš Mateička 

vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 
Okresného úradu Bratislava 



Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 26 Správneho 
poriadku: 

Vlastníkom bytov a nebytových priestorov zapísaných na LV č. 5455 v BD 
na Gorkého ul. č . 10 a 12 so súp.č. 129 a pozemku registra „C'' p.č. 125 k.ú. Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky 

Dátum vyvesenia: 2 3. 10. 2017 
Pečiatka a podpis: 

Na vedomie: 

1. Ing. Ľudovít Ďuriš Medená 31, 811 O 1 Bratislava 

Dátum zvesenia: 
Pečiatka a podpis: 

2. Ingrid Hornyáková, MSc„ Hlavná 74/76, 076 52 Strážne 
3. Monika Sperlik, Nábr. arm. gen. L. S vo bodu 20, 811 02 Bratislava 
4. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto - stavebný úrad, Vajanského nábrežie 3, 814 21 

Bratislava so žiadosťou o zverejnenie vyhlášky 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 

'• 2 3. 10. 2017 
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