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Vec Výzva na predloženie dokladov 

Rozhodnutie o prerušení konania o dodatočnom povolení a le bo odstránení stavby 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 

č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm . i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 štatútu hlavného mesta 

Bratis lavy, 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 stavebného zákona, 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 ce lky v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný úrad") 

preskú mala dokumentáciu predloženú úradu v konaní o dodatočnom povolení alebo odstránení 

stavby podľa ustanovení & 88a ods. 1 a § 88 ods. 1 písm. b) stavebnéh o zákona vo veci zmeny 

dokončenej stavby: Prístavba výťahu k bytového domu. 

Stavební k: MUDr. Jaroslav Šimo, Grosslingová 61, Bratislava, 

miesto: 

druh stavby: 

Grosslingová 61, stavba s úp.č . 102474 na pozemku pare. reg.C č . 8787, 8788 

v k.ú. Staré Mesto, 

zmena dokončen ej stavby stavebnými úpravam i, pri ktorých sa mení 

vonkaj š ie pôdorysné ohraničeni e stavby. 

Stavebný úrad zistil, že dokumentácia návrhu nie je úplná a v sú lade s § 88a ods. 1 

stavebného zákona opakovane vyzýva stavebníka, aby v lehote do 6 mes iacov odo dňa doručen ia 

tejto výzvy pred ložil : 

0 Doklad o prerokovaní zmeny návrhu na prístavbu voči overenej dokumentác ii , ktorá j e 

prí lohou vydaného stavebného povoleni a zo dňa 20.06.201 2 č. 1888/22846/2012/ST A/K no 

ktoré nadob udlo právop l atnosť dňa 10.08 .20 12, so spo lu v lastníkmi domu v súlade so 

zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znen í neskorších 

predpisov, 

0 Súhlasné stanov isko Krajského pamiatkového úradu so s kutočným zhotovením stavby. 

Predložením vyšš ie uvedenýc h príloh a vyžiadaných dokladov nie je dotknuté právo 

stavebného úradu , aby s i na presné a úplné z istenie skutočného stavu vec i obstaral (vyžiada l) 

potrebné podklady pre rozhodnutie. Rozsah a spôsob z isťovan i a podk ladov pre rozhodnutie určuje 

správny orgán (§ 32 ods. 1 a 2 správneho poriadku). 



ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ KONANIA 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad zastúpená starostom 

mestskej časti v zmys le § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku 

prerušuje konanie o dodatočnom povolení stavby, uvedenej na 1. strane tohto dokumentu. 

Konanie bude prerušené do dňa, ktorý pripad ne ako posledný deň lehoty určenej na 

doplnenie podania alebo po pred ložení vyžiadaných dok ladov podľa vyšš ie uvedenej výzvy. 

Stavebný úrad bude pokračovať v konaní z v lastného podnetu po uplynutí lehoty určenej pre 

doplnenie, alebo na podnet účastníka konania, len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie 

prerušilo. 

ODÔVODNENIE 

Dňa 27 .11.20 14 bol tunajšiemu úradu doručený podnet Kraj ského pamiatkového úradu 

v Bratislave a dňa l 0.12.2014 podnet vlastníkov bytov a nebytových pri estorov v bytovom dome 

na Gräss lingovej 61 o tom, že na stavbe sa vykonávajú stavebné práce v rozpore s právoplatným 

stavebným povo lením. 

Poverený pracovník stavebného úradu uvedené skutočnosti overil pri miestnom z i sťovaní. 

Týmto konaním poruš il stavebník ustanovenia stavebné ho poriadku podľa stavebného zákona. 

Stavebný úrad písomne, listom č. 84 71/53943/20 14/STA/Kno zo dňa 15 .1 2 .201 4 , ktorý bol 

doručený stavebníkovi dňa 28 .01.2015, upovedomi l stavebníka o začatí konania pod ľa § 18 

správneho pori adku v súlade s § 88a ods. l stavebného zákona z v lastného podnetu správneho 

orgánu, o dodatočnom povolení a lebo odstránení predmetnej stavby podľa § 88 ods. 1 písm. b) 

stavehn ého zákona, vyzval stavebn íka predložen ie časti dokladov v lehote 30 dní, časti do 

6 mes iacov odo dňa doručenia výzvy, a konanie o dodatočnom povolení alebo odstránení zmeny 

stavby preruš il. 

Predmetom tohto konania je nepovolená zmena objemu a vzhľadu prístavby výťahu. Stavba 

výťahu bola povo lená rozhodnutím tunajšieho úradu č. 1888/22846/2012/STA/Oka-G/45 zo dňa 

20.06.2012, právoplatným 10.08.2012. Zmena stavby pred j ej dokončením bola uskutočnená počas 

výstavby bez prerokovania podľa ustanovení stavebného zákona. 

Listom č. 345/323 51 /2016/STA/Kno zo dňa 06.07.2016, doručeným stavebníkovi dňa 

19.07.2016, úrad opäť vyzva l stavebníka na predložen ie chýbajúcich dokladov. 

Po doplnení časti dokladov, medzi ktorými bolo aj rozhodnutie Kraj ského pamiatkovéh o 

úradu Bratis lava, č. KPUBA-2016/93 73 -2/24885/MAC zo dňa 3 1.03.20 16, ktorým dotknutý orgán 

schvaľuj e pred ložený návrh opláštenia výťahovej šachty, oznámi l úrad účastníkom konania 

a dotknutým orgánom listom č. 345/34507/2016/STA/Kno zo d11a 21.07.2016 začat i e konania 

v hore uvedenej veci a nariad il ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 25.08.2016. 

Súčasne v oznámení úrad vyzval stavebníka na pred loženie ďalších dokladov podľa § 18 ods. ! 

vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, na 

ústnom pojednávaní s miestnym z i sťovaním . 

Na ústnom pojednávaní s miestnym zisťovaním dňa 25.08.20 16 boli predložené námietky 

účastníkov konania, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a bol z istený 

nesúlad skutočného zhotovenia prístavby výťahu so záväznými podmienkami rozhodnutia KPÚ 

Bratis lava č. KPUBA-2016/93 73-2/24885/MAC zo dňa 3 1.03.20 16, ktorým dotknutý orgán 

schvaľuje predložený návrh náhradného riešenia oplášten ia výťahovej šachty. Poverená 

pracovníčka stavebného úradu na ústnom pojednávaní s miestnym z isťovaním vyzvala prítomného 
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zhotoviteľa ako sp lnomocneného zástupcu stavebníka na doplnenie chýbajúc ich dokladov a určila 

lehotu 30 dní na ich doplnenie. 

Časť dokladov bola postupne doplnená, no dokumentácia konan ia ešte nebola úp lná, preto 

úrad listom č. 2084/5392/2017/STA/Kno-L/l 5 zo difa 02.02.2017 opäť vyzva l stavebníka na 

doplnenie dok ladov a rozhodo l o prerušení konania č. 2084/5392/2017/STA/Kno-L/15 zo d ňa 

02.02.2017. 

Písomnosť č. 2084/5392/2017/STA/Kno-L/15 zo d11a 02.02.2017 „Výzva na predloženie 

dokladov a rozhodnutie o prerušení konania o dodatočnom povolení a lebo odstránení stavby", si 

adresát nevyzdvihol v odbernej lehote. 

Podľa znenia ust. § 24 správneho poriadku v čase doručovania uvedenej písomnosti: 

• v ods. 1) „ Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi 

alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. " 

• v ods. 2) „Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, 

hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že 

písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane 

bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom 

upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto 

lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. " 

Pod ľa ustanovenia § 29 správneho poriadku o prerušení konania: 

• v ods. 1 ): „ Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo 

ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak 

účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má 

mat'. alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. " 

• v ods. 3): „ Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať." 

Podľa uvedených ustanovení správneho poriadku rozhodnutie o prerušení konania sa 

považuje za doručen é dňa 11.02.2017 a právop latnosť nadobudlo v súlade s § 29 ods. 3 správneho 

poriadku doručením a lehota na dop lnenie dok ladov upl ynula 11 .05.2017. Z dokladov 

vyžadovaných vo výzve však bolo doplnené iba záväzné stanovisko orgánu štátneho požiarneho 

dohľadu o súhlase s vydaním povolenia na užívanie výťahu . 

Vzhľadom na to, že písomnosť č. 2084/5392/20 17/STA/Kno-L/l 5, ktorou stavebný úrad 

ukladá povin nosť stavebníkovi, si stavebník nevyzdvihol a o uloženej povinnosti sa nedozvedel, 

a preto, lebo do dnešného dňa nie je dokumentác ia konania úplná, správny orgán opäť vyzval 

stavebníka na dop lnenie dokladov preukazujúcich súlad zmeny stavby s verejným záujmom 

a rozhodo l prerušení konania. 

Podľa ust. § 88 ods . 1 písm. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby 

odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore sním,' odstránenie stavby 

sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným 

záujmom. 

Správny orgán bude v konaní pokračovať z vlastného podnetu v sú lade s § 29 ods. 4 

správneho poriadku, ak budú vyžiadané doklady dop lnené, alebo ak uplynie stanovená lehota. Ak 

vlastn ík stavby požadované dok lady v určenej lehote nepred loží, stavebný úrad podľa § 88a ods. 

2) nariadi odstránenie stavby. 
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POUČENIE 

Prot i rozhodnutiu o prerušen í konania sa podľa § 29 ods. 3 správ neho poriadku ne možno 
odvo lať. 

Toto rozhod nut ie nie je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení občianskeho 
súdneho poriadku. 

Táto písomnosť musí byť pod ľa § 26 správneho poriad ku vyvesená na úradnej tabuli 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení na úradnej tabu li po dobu 
15 dní vyznačí sa de i1 vyvesen ia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do spisu na stavebný úrad. 
15. deň je d1'íom doručenia písomnosti. Miestom obvyklým je aj úradná tabuľa na internetovej 
stránke www .staremesto.sk. 

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddia lenie 
dňa doručenia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročen ie 

stanovenej lehoty zverejnenia. Pre konanie sú rozhodujúce termíny zverejnenie vyhláš ky na 
internetovej stránke www.staremesto.sk 

Vyvesené dňa: ... .. .. ... .. . .. ..... ... . .. ... .... ...... Zvesené dňa: ...... ............ .............. ...... . 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrd zuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konan ia verejnou vyh láškou: 
• In g. Mi lan Plevák, BAUPAK, s .r.o, Rovinka 34, 900 41 Rovinka, zhotoviteľ 
• PF7, s .r.o. , Teslova 1, 820 02 Bratislava, Ing. arch. Ingrid Prunyiová, projektantka 
• V lastníkom nehnute ľností: 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8787 a 8788 a stavby súp. č. 1024 71 na i'lom v k.ú. Staré mesto 
(Grässlingová 59, 6 1, 63) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8790/25 v k.ú. Sta ré mesto (pozemok, na ktoro m je spo l očný 

dvor) 

Do v lastných rú k: 
2. MUDr. Jaros lav Š imo, Gräss lingová 61, 811 09 Bratislava, stavebník 

Doručí sa na vedom ie: 
3. Kraj ský pam iatkový úrad Brati s lava, Leškova 17, 8 1 1 04 Bratislava 
4. Ing. Milan Plevák, BAUPAK, s .r.o, Rovinka 34, 900 4 1 Rovinka 
5. RNDr. Miros lava U ngerová, Gräss lingová 61 , 811 09 Bratislava 
6. MUDr. Pave l Malov ič, G räss lingová 61 , 8 11 09 Bratis lava 
7. Akad. arch . Jana Antalová, Gräss li ngová 61 , 811 09 Bratis lava 
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