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OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA 
odbor výstavby a bytovej politiky 

Tomášiková 46, 832 05 Bratislava 3 

Naše číslo 

Okresný úrad Bratislava - tu 
odbor výstavby a bytovej politiky 

OU BA-OVBP2-2018!14943/ZAD 
Vybavuje/linka 
Ing. Zárišová 

Vec: Doručenie rozhodnutia Okresného úradu Bratislava 
č. OU-BA-OVBP2-2017/100434/ZAD zo dňa 15.11.2017 verejnou vyhláškou 

Bratislava 
12.01.2018 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky z dôvodu doručenia rozhodnutia tunaj šieho 
úradu č. OU-BA-OVBP2-2017/100434/ZAD zo dňa 15.11.2017 účastníkom konania, ktorí nie sú známi 
a lebo ich pobyt tunaj šiemu správnemu orgánu nie je známy, 

týmto doručuje verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, 

rozhodnutie Okresného úradu Bratis lava, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-
201 7/100434/ZAD zo dňa 15.11.2017, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie stavebného úradu Mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto č. OU-BA-OVBP2-201 7/1 00434/ZAD zo dňa 15. 11.2017 vo veci povolenia 
užívania stavby „Nadstavba a vstavba bytového domu - Kúpeľná 2, Bratislave", nehnuteľnosť 

súpisné č íslo 29 na pozemku registra „C" pare. č. 152 v katastrálnom území Staré Mesto, stavebníkovi 
spo ločnosti D.A.W., s.r.o., so sídlom Mišíkova 38, 81 1 04 Bratis lava. 

Príloha: 

OKRESNÝ ÚRAD BRATI SLAVA 
ODBOR VYSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY 

Tomášikova 46 
832 05 BR.A.TiSLAVA 3 

• 1 -

~~ 
Mgr. Tomáš Mateička 

vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 
Okresného úradu Bratislava 

Rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2017/100434/ZAD zo dňa 15.11.2017 

Rozhodnutie sa doručí : 
neznámym účastníkom konania alebo účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy : 
(poradové čís lo podľa rozdeľovníka uvedeného 
v rozhodnutí č . OU-BA-OVBP2-2017/ 100434/ZAD zo dňa 15.11.2017) : 

9 . Kedrová Dorisa, Gajova 7, Bratislava, PSČ 811 09 
29. Montagu Pollock Matthew, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
30. Aliaa Montagu Pollock, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
3 1. de Man Laurens Johannes r. de Man, Erasmuslaan 36, Berkel- Enschot, Holandsko 

'VTvesené dňa: 
17. JAN. 2018 



Co: 
1. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

- so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky 

Účastníkom konania uvedeným v rozdeľovníku sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou. Za 
deň doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou sa považuje 15. deň vyvesenia na úradnej tabuli 
Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky 

Dátum zvesenia: 
Pečiatka a podpis: 
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OKRESNÝ ÚRAD BRA TISLA V A 
odbor výstavby a bytovej politiky 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

OU-BA-OVBP2-201 7/ 100434/ZAD 

ROZHODNUTIE 

Bratis lava, 15. 11. 201 7 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej polit iky, 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 územ nom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znen í neskorších predpisov, v znení zákona č . 345/20 12 Z. z. o niektorých 
opatreni ach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/201 3 Z. z. 
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa ustanovenia § 
118 stavebného zákona a ustanovenia § 58 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorš ích predpisov, rozhodujúc o odvolaní účastníkov konania : Mgr. Libuša Bugalová a Peter 
Bugala obaj a bytom Kúpeľná 2 Bratislava proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ako 
vecne a miestne príslušného stavebného úradu v zmysle § l 17 stavebného zákona, č . 

184411454412017/STA/Vas!H-30 zo dňa 30.03.2017, podľa ustanovenia § 59 ods. 2 ako aj podľa 
ustanovení§ 46 a § 47správneho poriadku, ako aj prís lušných ustanovení stavebného zákona 

zamieta 

spo ločné odvolanie účastníkov konania : Mgr. Libuša Buga lová a Peter Bugala obaj a bytom Kúpeľná 2 
Bratislava a odvo laním napadnuté rozhodnutie príslušného stavebného úradu, Mestskej časti Bratis lava -
Staré Mesto č. 18441145441201 7/STA/Vas!H-30 zo dňa 30.03.2017 

pot v rd zuj e 

Odôvodnenie 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako vecne a miestne prís lušný stavebný úrad, napadnutým 
rozhodnutím č . 18441145441201 7/STA/Vas!H-30 zo dňa 30.03.2017, podľa§ 82 stavebného zákona a § 20 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, povolila užívanie 
stavby „Nadstavba a vstavba bytového domu - Kúpeľná 2, Bratislave" , nehnuteľnosť súpi sné č íslo 29 na 
pozemku registra „C" pare. č. 152 v katastrálnom území Staré Mesto, stavebníkovi spo ločnosti D.A.W., 
s.r.o., so síd lom Mišíkova 38, 8 11 04 Bratislava. 

Proti uvedenému rozhodnutiu v zákonnej lehote podali spo ločné odvolanie účastníc i konania Mgr. 
Libuša Bugalová a Peter Bugala obaja bytom Kúpeľná 2 Bratis lava dňa 23.05 .20 17. V odvo laní v podstate 

uvádzajú : 
Namietajú proti právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu ešte zo dňa 30.07.20 13 č. 

920/22005/STA/Vas/G- l 8, ktorým bola stavebníkov i povo lená zmena stavby pred dokončením z dôvodu, že 
na Krajskom súde v Bratislave j e vedené súdne konani e v právnej veci o preskúman ie zákonnosti 



rozhodnutia Okresného úradu Bratis lava, odboru výstavby a bytovej po litiky č . OU-BA-OVBP2-
2014/21927-GRJ zo dňa 2 1.03.20 14, ktorý dané rozhodnutie stavebného úradu na základe odvo lania 
potvrdi l. T.j. toto súdne konanie sp. zn. 2S/105/2014/ nie je právoplatne ukončené . Taktiež uvádzajú, že 
prebieha súdne konanie v právnej veci neplatnosti právneho úkonu, zm lu vy 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 942/20 15. Citujú ustanovenie § 30 ods. 1 písm. g zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriado k) a ustanovenie § 137 stavebného zákona. Majú za to. že stavebný úrad ko ná v rozpore so 
zákonom, keď vzhľadom na uvedené skutočnost i stavebné konanie nezastavil ani ho nepreruši l z dôvodu 
pretrvávajúcej občianskoprávnej námietky, ktorú rieši súd. Ďalej odvolatel ia konštatuj ú stav pred vydaním 
stavebného povolenia na predmetnú stavbu a údaje zo Zmluvy o vstavbc a nadstavbe zo di'la 15.06.2009, 
ktorú podľa ich názoru stavebný úrad nema l prijať. Konštatujú, že zmluva nezahfňa súhlas vlastníkov so 
vstavbou a nadstavbou a ani prevod spo l očných častí a zariadení domu ako aj pozemku. Uvedenú Zmluvu 
považuj ú za zavádzajúcu a absolútne za nevýhodnú pre vlastníkov domu s poukazom na hodnotu stavby na 
rea litnom trhu v lukratívnej časti Starého mesta . Citujú t iež ustanove ni e § 14 ods. 3 zákona o v lastníctve 
bytov a nebytových priestorov, úči nnom ku dňu uzatvorenia zmluvy o vstavbe a nadstavbe. Súčasne citujú 
ustanoven ie § 14 ods. 4 tohto zákona účinnom od O 1. 10.2014. Sú názoru, že stavebný úrad vzhľadom na 
uvedené 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 , stavbu povo lil, 
čím poškod il v lastníkov. Následne v odvo lan í odvo latelia poukazujú na poručenie zákona o ochrane 
osobných údajov v Zm luve o vstavbe a nadstavbe. S odkazom na údaj uvedený v kolaudačnom rozhodnutí 
na 6. str„ že stavebný úrad chráni verejný záujem, nie individuálny a že podľa neho vzťahy medzi.fyzickými 
osobami, majetkové škody a iné občianskoprávne námietky presahujú jeho právomoc, účastníci konania 
podotýkajú, že občianskoprávna námietka už existuj e od územného konania . Stavebný úrad podľa nich k nej 
nepristupuje zákonným spôsobom podľa § 137 stavebného zákona, nerešpektuje súdne konan ia. Považujú 
vyriešenie námietky občianskoprávnej povahy - podanej žaloby o určen i e neplatnost i zmluvy o vstavbe 
a nadstavbe za predbežnú otázku, nakoľko jej zodpovedanie priná leží rozhodovať výlučne súdu. Tiež 
považujú vyriešenie otázky preskúmania zákonnosti už spomínaného rozhodnutia Okresného úradu 
Bratis lava, odboru výstavby a bytovej po litiky za predbežnú otázku, nakoľko jej zodpovedanie podmiei1uje 
rozhodnutiu vo veci v stavebnom konaní a následne aj v kolaudačnom konaní. Trvajú na tom, že došlo 
k nezákonnému zabratiu ich majetku z moci štátu, orgánom verejnej správy, v neverejnom záujme, 
v prospech obchodnej spo ločnosti , a teda v rozpore s Ústavou SR č l. 20 ods. 1 a 4. Uvádzajú, že stavebný 
úrad v kolaudačnom rozhodnutí dáva do užívan ia stavbu, ktorá sa, podľa nich, už íva už dávno novými 
majiteľmi bytov v predmetnej vstavbe a nadstavbe bez ko laudácie. 

Záverom odvo latelia ž iadajú rozhodnutie č . 1844/14544/201 7/STA/Vas/H-30 zo diía 30.03.2017 zruš i ť, 

preruš iť ko laudačné konanie do vyriešenia vlastníckych vzťahov a vyčkať na výsledky uvádzaných súdnych 
konaní. 

Stavebný úrad mestskej časti Bratis lava - Staré Mesto na zák lade podaného odvo lan ia listom č. 

1844/24025/2017/STA/Vas zo dňa 25 .05 .201 7 upovedomil pod ľa § 56 správneho poriadku ostatných 
účastníkov konan ia o obsahu podaného odvolania a vyzval ich, aby sa k nemu vyj adrili v lehote do 7 dní odo 
dňa doručen ia tohto upovedomenia. 

K obsahu odvolania sa vyjadri l listom zo di'la 02 .06.2017 doručeným na stavebný úrad dňa 14.06.20 17 
navrhovateľ spo ločnosť D.A.W. , s.r.o., so s ídlom Mišíková 38. 8 11 04 Bratislava nas ledovne : 

Tvrdenie odvolateľov, podľa ktorého stavebník nemá v lastnícke a ani iné práva k nehnuteľnosti , sa 
nezakladá na pravde. Schôdza, ktorá bola zvolaná dňa 15.6.2009 sa konala v sú lade s p latnými právnymi 
predpismi a je p latná , rovnako ako aj Zmluva o vstavbe a táto j e dokumentom, ktorá stavebníkovi zakladá 
práva k nehnuteľnosti . Nesúhlasí s tvrdením odvolate ľov, že stavebné konanie bolo začaté v rozpore s § 58 
stavebného zákona a § 8 ods. 2 písm. a) vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. Vo vyjadrení cituje tieto ustanovenia a sú časne aj ustanovenie § 22 zákona o vlastnictve 
bytov a ustanovenie § 42 Katastrá lneho zákona a že Zmluva o vstavbe všetky ná ležitost i obsahuje. Dal ej 
popisuj e koľko vlastníkov podpísalo zmluvu z celkového počtu , pričom konštatuj e, že tento počet 
predstavoval 2/3 väčšinu vlastníkov bytov resp. 2/3 väčši nu všetkých bytových a nebytových priestorov a že 
Katastrá lny zákon ani Zákon o v lastníctve bytov neustanovuj e. že Zmluvu o vstavbe musí podpísať 100% 

2 



vlastníkov bytov. Súčasne sa odvolávaj ú na rozsudok Okresného súdu Brati slava J zo dňa 15.10.2012, sp. zn. 
26C/49/201 O, ktorým súd zamieto l žalobu odvo lateľov voč i stavebníkov i, ktorou sa odvolate li a domáhali 
určenia neplatnosti Zmluvy o vstavbe. Okresný súd Bratislava J dôvodní 1. že vstavbu alebo nadstavbu bytov 
a nebytových priestorov musí odsúhlas i ť 2/3 väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome, pričom takéto rozhodnutie je záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
a súčasne vstavbu a lebo nadstavbu je možné zreal izovať aj keď zmluvu nepodpíšu všetci vlastníci bytov 
a nebytových priestorov, pričom stač í podpis 2/3 väčšiny vlastníkov. Vo vyjadrení sa podrobne venuje 
výkladu k ust. § 14 ods. 3, k ust. § 22 ods. 2 a k ust. § 13 ods. 1 a 2 Zákona o vlastníctve bytov a ich 
vzájomnej súvislosti . Má za to, že podľa § 138 ods. 1 a 2 zákona č . 40/ 1964 Zb. v platnom znení (Občiansky 
zákonník) došlo hlasovaním na schôdzi ako aj Zmluvou o vstavbe práve k hospodáreniu so spoločnou vecou 
a rozhodnutie o naložení so spo ločnou vecou bolo vyjadrené v súlade s právnymi predpismi a rozhodla 
o ňom kvalifikovaná väčšina vlastníkov. S poukazom na ust. § 42 ods. 3 Katastrálneho zákona sa vyjadruje 
aj k námietke, že podpisy na Zmluve o vstavbe a nadstavbe nemusia byt" osvedčené iba na právnych aktoch 
taxatívne vymedzených týmto ustanovením. Opakovane uvádza počty súvisiace s hlasovaním, pričom tvrdí, 
že hlasovanie prebehlo v danom prípade viac ako 2/3 väčšinou a že prehlasovaní vlastníci v dome majú 
právo podľa § 14 ods. 4 Zákona o vlastníctve bytov obrátiť sa do 15 dní od oznámenia o výsledku hlasovani a 
na súd, inak toto právo zaniká. Že k zmenšeniu spo luvlastníckych pod ie lov na spo ločných častiach 
a spoločných zariadeniach bytového domu dochádza na základe zákona. Toto tvrdenie stavebník podporuje 
samotným znením zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v platnom znení a to konkrétne č l. 13 a č l. 20 Ústavy, 
ktoré cituje. Je názoru, že Ústava priamo pripúšťa aj obmedzenie v lastníckeho práva, a to zákonom alebo na 
základe zákona. Zákon, ktorý to v tomto prípade umožňuje je práve zákon o vlastníctve bytov, ku ktorému 
bola táto „právomoc" delegovaná priamo Ústavou a v súlade s ktorým je uzatvorená aj Zmluva o vstavbe. 
Ďalej stavebník v svojom vyjadrení poukazuje na rozhodnutie Ústavného súdu SR, v právnej vec i vedenej 
pod sp. zn. PL. ÚS 110/2011 o návrhu Okresného súdu v N itre na začatie konania o súlade § 14 ods. 3, §21 a 
§ 22 zákona č. 182/ 1993 Z.z. o v lastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s č l. 

20 ods. 1 a 4 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy SR. Uvádza, že bo la na Kraj ský súd Bratislava podaná žaloba 
o preskúmanie rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Bratis lave č. A/2011 /1 882/JAN zo dňa 9.9.201 , 
ktoré bolo vydané v rámci odvolacieho konania voči rozhodnutiu stavebného úradu č. 11099-20 l 0/1311-
20 11 /20276/STA/ Klo-UR vo veci umiestnenia stavby „nadstavba a vstavba obytného domu Kúpeľná 2, 
Bratis lava". Podľa názoru stavebníka na pokračovanie v konaní a na vydanie stavebného povo lenia podaná 
žaloba nemá vplyv, Kraj ský súd v Bratislave dokonca ani neodložil vykonateľnosť rozhodnutia KSÚ podľa 
ust. § 250c a lebo § 250n zákona č. 99/ 1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení. Keďže 
k odloženiu vykonateľnosti rozhodnutia KS Ú nedošlo je názoru, že nemá zmyse l konanie prerušovať alebo 
zastavovať z dôvodu, že pokračovaním v konaní nehrozí žiadnemu účastníkov i konania ani tretej osobe 
ž iadna ujma. Stavebník upozorňuje, že sa odvolatel ia schôdze aj napriek tomu, že na 11u boli riadne pozvaní, 
vôbec nezúčastnili. Že sa odvolate lia v 1 5-dňovej lehote na súd neobrátili a ich právo priamo zo zákona 
o vlastníctve bytov zaniklo. Z dikcie § 14 ods. 4 zákona o vlastníctve bytov i gramatického výkladu tejto 
časti právnej normy je zrejmé, že zákon stanovuj e ochranu len pre prehlasovaných vlastníkov v dome. 
V dôsledku toho a contrario platí, že rovnakú právnu ochranu nepožívajú tí v lastníci, ktorí sa buď 
nezúčastnili na schôdzi vlastníkov, ktorá prija la predmetné uznesenie, hoci o nej boli riadne a včas 
informovaní, ale logicky ani tí v lastníci, ktorí hlasovali za prijatie väčš inového rozhodnutia. Záverom 
stavebník cituje ustanovenia § 80 ods. 1, § 81 ods. l a § 8 1 b ods. 1 Stavebného zákona vzťahujúce sa na 
kolaudáciu stavby, pričom z cit. ust. § 81 b ods. 1 stavebného zákona sú uvedené prekážky, ktoré bránia 
vydaniu ko laudačného rozhodnutia, a to konkrétne, že nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí 
a ž ivotného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený úče l. Nakoľko však v zmysle tohto 
ustanovenia žiadne prekážky brániace vydaniu kolaudačného rozhodnutia nie sú, tak je názoru, že 
ko laudačné rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom. Na základe uvedeného stavebník ž iada Okresný 
úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, aby odvolanie zamietol pre bezdôvodnosť a rozhodnutie 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa 30.03.2017 č . 1844/ 14544/201 7/STA/Vas/G/ H-30, ako vecne 
správne potvrdil v celom rozsahu. 

Stavebný úrad následne dňa 22.06.2017, listom č. 1844/28244/2017 /ST A/Vas/S-28 zo dňa 
20.06.2017 predložil odvolaním napadnuté rozhodnutie spolu so spisovým materiálom tunajšiemu 
úradu na j eho preskúmanie a rozhodnutie o odvolaní. 
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Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej pol itiky, ako prís lušný odvolací orgán po 
predbežnom preskúmaní spisu listom č. OU- BA-OVBP2-2017/687 l 2/ZAD zo dňa 09.08.2017 vrátil 
kompletný spisový materiál na doručen ie rozhodnuti a všetkým účastníkom konania do v lastných rúk. 

Dňa 10.10.2017 bo l opakovane doručený kompletný spisový materiál týkajúci sa predmetného 
odvolania na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej pol itiky. ako prís lušný odvo lac í orgán podrobne a v 
celom rozsahu preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie spol u s predloženým spisovým materiá lom. 
Rovnako preskúmal aj postup stavebného úradu v konaní. ktoré predchádzalo vydaniu napadnutého 
rozhodnutia. Porovna l výrokovú časť, odôvodneni e, aj poučenie napadnutého rozhodnutia s prís lušnými 
hmotnoprávnymi a procesnoprávnym i predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a 
stavebným zákonom, ako aj vyhláškami Min isterstva ž ivotného prostred ia Slovenskej republiky č. 45312000 
Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a č. 532/2002 z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientác ie , všetky v p latnom 
znen í a dospel k záveru, že nie je dôvod na zmenu alebo zru.š:enie napadnutého rozhodnutia. 

Po preskúmaní predloženého spisového materiálu, odvolaním napadnutého rozhodnutia, ku 
skutkovým a právnym okolnostiam danej veci ako aj k dôvodom odvolania, odvolací orgán konštatuje 
nasledovné skutočnosti: 

Dňa 29.1 1.2016 podala spo ločnosť K.T.Plus,s.r.o. Kopč i anska 15, 851 01 Bratis lava návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Nadstavba a vstavba bytového domu, Kúpeľná 2, Bratis lava - Staré 
mesto", pare. č . 152 v k.ú. Staré Mesto, pre ktorú bo lo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1208 pod 
č. 11 099-20 10/13 11-2011 /20276/STA/Klo/ UR zo dňa 05.05.20 11 (pozmenené rozhodnutím Krajského 
stavebného úradu č. A/2011 /1882/JAN zo dňa 09.09.2011 , právop latným dňa 11. l 0.20 11 ). stavebné 
povolenie č. 920/22005/20 13/STA/ Vas/G- l 8 zo dňa 30.07.20 13 (potvrdené rozhodnutím Okresného úradu 
Bratis lava, odboru výstavby a bytovej po litiky č. OU-BA-OVBP2-2014/2 1927-GRJ zo dňa 21.03 .2014, 
právoplatným dňa 17.04.20 14) a rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny stavby č . 

2988/25406/2016/STA/Vas/ K-85 zo dňa 07.09.2016, právoplatným dňa 10.1 1.20 16. 
Stavebný úrad oznámil listom č. 10016/55952/20 16/STA/Vas zo diía 20. 12.20 16 začatie ko laudačného 

ko nania v predmetnej veci dotknutým orgánom a účastníkom konania. Súčasne stavebný úrad nariadil ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.01.201 7, z ktorého bo la spísaná zápisnica. 

K vydaniu ko l audačného rozhodnutia vydal i súhlasné stanoviská dotknuté orgány : Inšpektorát práce, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Brat is lava hlavné mesto, Has ičský a záchranný útvar hl avného 
mesta SR Bratis lavy a Hlavné mesto SR Bratis lava - odd. ž ivotného prostredia . 

V rámci kolaudačného konania boli vznesené námietky od dvoch účastníkov konania Mgr. Libuši 
Bugalovej a Petra Buga lu obaja bytom Kúpeľná 2 Bratis lava. 

Stavebný úrad následne diía 30.03.20 17 vydal napadnuté rozhod nutie, v ktorom rozhodo l o námietkach 
účastníkov konania tak, že ich zamietol, čo v dôvodovej časti rozhodnutia zdôvodni l. 

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

Podľa ustanoven ia § 3 ods. 1 správ neho poriadku, správne orgány postupujú v konaní v súlade so 
zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záiu·my 
fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinnosti. 

Pod ľa 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 priležitost'. aby mohli svoje práva záujmy účinne obhajovaľ. 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 poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov 
neutrpeli v konaní ujmu. 
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Podl'a ust. § 3 ods. 5 správneho poriadku. rozhodnutie .správnych orgánov musí vychádzať zo 
spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo 
podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 

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. 1 správneho poriadku, odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v 
celom rozsahu; akje to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, pripadne zistené vady odstráni. 

Podľa ustanovenia § 59 ods. 2 správneho poriadku, ak sú pre to dôvody , odvolací orgán rozhodnutie 
zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

Z dikcie citovaných ustanovení vyplýva, že preskúmanie zákonnosti prvostupňového rozhodnutia 
správneho orgánu spoč íva v posúdení toho, č i prvostupňový orgán postupoval v súlade so všetkými platnými 
procesnoprávnymi ustanoveniami . Správne rozhodnutie je najpodstatnejš ie a konečné štádium celého 
rozhodovacieho procesu, pričom vyjadruje úče l a zmysel celého správneho konania. Rozhodnutie je zároveň 
aktom aplikácie práva, ktorým sa predpísaným procesným postupom autoritatívne zasahuj e do právnej 
situácie konkrétnych fyzických osôb a lebo právn ických osôb (predovšetkým účastníkov konania). Vzhľadom 
na dô ležitosť každého rozhodnutia, ustanovenie § 46 správneho poriadku stanov uje taxatívne vlastnosti, 
ktoré každé správne rozhodnutie musí bez výn imky obsahovaf. Jednou a azda najdôležitejšou z týchto 
vlastností je atribút zákonnosti. Zákonnosť rozhodovania, teda postupu správneho orgánu pred vydaním 
samotného rozhodnutia vyplýva aj z ustanovenia § 3 ods. 1 správneho poriadku. 

Odvolací orgán je oprávnený hodnotiť kvalitu preskúmavaného rozhodnutia nie len z hľadiska jeho 
zákonnosti, ale aj z hľadiska j eho správnosti. V závislosti od výs ledku zistení v rámci preskúmania 
konkrétneho napadnutého rozhodnutia, rozhoduj e odvolací orgán v intenciách ustanovení § 59 ods. 2 alebo § 
59 ods. 3 správneho poriadku. 

Podl'a ustanovenia § 139 ods. 2 písm. a) stavebného zákona, ak sa v tomto zákone používa pojem 
„stavba ··. rozumie sa tým aj jej čast'. 

Pod ľa ustanovenia § l 39b ods. 5 stavebného zákona, zmeny dokončených stavieb sú a) nadstavby, 
ktorými sa stavby zvyšujú, b) prístavby, ktorými sa stavby pôdmysne rozširujú a ktoré sú navzájom 
prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou, c) stavebné úpravy, pri ktorvch sa zachováva vonkajšie 
pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby. 

Predmetná kolaudovaná zmena dokončenej stavby bytového dom u pozostávala zo stavebných úprav -
vstavby a nadstavby, čím sa vytvorilo ďalš ích 5 bytových j ednotiek v dome. 

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

Pod ľa § 78 ods. 1 stavebného zákona, účastníkom kolaudačného konania sú stavebník: vlastník stavby, 
ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. 

Podľa § 79 ods. 1 stavebného zákona, kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka. 

Podľa § 79 ods. 2 stavebného zákona, návrh na kolaudáciu stavb y sa podáva písomne. V návrhu sa 
uvedie označenie a miesto stavby, terénnych úprav alebo miesto ťažobnJích prác, predpokladaný termín 
dokončenia stavby alebo terénnych úprav, alebo ťažobných prác vrátane vypratania staveniska a 
dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas j ej trvania. 
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Podľa ustanoven ia § 80 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak 
nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie, a dotknutým orgánom začatie kolaudačného 
konania najmenej 1 O dni pred ústnym pojednávaním spojen;ím s miestnym zisťovaním. 

Podľa ustanoven ia § 80 ods. 2 stavebného zákona, v oznámení o začatí kolaudačného konania 
upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie 
pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. 

Pod ľa ustanovenia § 81 ods. 1 stavebného zákona, v kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma. či sa 
stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebný úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali 
podmienky zastavovacie, podmienky určené územným plánom zóny alebo 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. 

Stavebný úrad po preskúmaní podaného návrhu, oznámi l v súlade s c itovanými ustanoveniami 
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie ko laudačného konania v predmetnej vec i, pr ičom ich 
upozorni l, že námietky a stanoviská môžu uplatniť naj neskoršie pri ústnom pojednávaní, čím im dal 
príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy úč inne obhaj ovať, naj mä sa vyjadri ť k podkladu rozhodnutia, a 
uplatniť svoj e návrhy podľa základnej zásady správneho poriadku , o čom nasvedčuj e skutočnosť, že s i 
v konaní uplatnil i do dňa ústneho poj ednávan ia písomne námietky odvo latelia. Na ústnom pojednávaní sa 
súh lasne vyj adril dotknutý orgán - Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava bez pripomienok priamo do 
protoko lu napísaného dňa 24.1.20 17. Stavebný úrad na základe uskutočneného ústneho pojednávania 
spoj eného s miestnym z i sťovaním vyzva l navrhovateľa na doplnenie niektorých chýbaj úc ich podkladov 
v lehote do 1 O dní a súčasne na odstránenie niektorých nedorobkov v bytoch, a preto urč i l lehotu 3 mesiace 
na ukončen ie týchto nedorobkov. Na ústnom pojed návaní zástupca dotknutého orgánu Inšpektorátu práce 
v Bratis lave zist il nedostatky, ktoré by bezprostredne ohrozova li bezpečnosť~ zdravie osôb, resp. stavebn ík 
nepredlož il doklady, ktorými sa má preukázať bezpečný stav stavby, a preto vydal nesúhlasné stanov isko 
pod č . IBA-9-40-2 .2/ZS-C22,23- 17 (IPBA/ IPBA-BOZP/KON/2017/ 102 1) zo dňa 3 1.0 1.201 7. N ásledne po 
odstránení závad a doplnení požadovaných podkladov tento dotknutý orgán súh las il s vydan ím 
ko laudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Has ičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratis lavy nevzniesol 
nám ietky a vyda l súhlasné záväzné stanov isko s vydaním kolaudačného rozhod nutia ako aj Regioná lny úrad 
verejného zdravotníctva Bratis lava hlavné mesto vyda l súhlasné záväzné stanovisko s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia. 

Pod ľa ustanovenia § 82 ods. 1 stavebného zákona, kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie 
stavby na určený účel, a akje to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby. 

Podľa ustanovenia § 82 ods. 2 stavebného zákona, v kolaudačnom rozhodnutí môže stavebný úrad určiť 
podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, odstránenie drobných 
nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených pri kolaudačnom konaní a určiť primeranú lehotu na 
ich odstránenie. Môže tak urobiť v prípade, že ide o nedostatky, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb 
a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel; inak kolaudačné 
rozhodnutie nevydá. 

Pod ľa ustanovenia § 82 ods. 4 stavebného záko na, v podmienkach užívania stavby stavebný úrad podľa 
druhu a účelu stavby uloží najmä vyznačenie drobných odchýlok do overenej dokumentácie stavby, ktoré 
stavebný úrad vzal na vedomie, a ďalšie povinnosti na zabezpečenie verejných záujmov, na ochranu práv 
a oprávnených záujmov účastníkov, na zabezpečenie záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosť 
a ochranu zdravia ľudí, požiarnu bezpečnosť a zabezpečenie prístupnosti osobám s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 

Podľa ustanovenia § 20 vyhl. č . 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona, kolaudačné rozhodnutie obsah14e okrem všeobecných náležitosti 
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a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa, 
b) označenie stavby, 
c) vymedzenie účelu užívania stavby, 
d) podmienky pre užívanie stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom 

chránených záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, 
zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

e) lehotu na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby, ktoré vo svojom súhrne 
nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby. 

Stavebný úrad v kolaudačnom konaní preskúmal , že stavba bola zreal izovaná podľa dokumentácie 
overenej v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami , ktorých rozsah posúdil , že si nevyžadujú 
samostatné konania a povolil ich v rámci tohto ko laudačného konania tak, ako to vyplýva z c itovaných 
ustanovení § 82 ods. 2 a ods. 4 stavebného zákona. Svoje posúdenie zdôvodn il v napadnutom rozhodnutí. 
Nepodstatným i zmenami vo vnútornej d ispozícii jednotl ivých bytov nedošlo k zmene v objemových 
parametroch stavby, ani k zmene jej charakteru a úče lového určenia a nedošlo k porušeniu príslušných 
predpisov z hľadi ska naplnenia všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. pričom boli tieto zmeny 
zakreslené do projektu skutočného prevedenia. Takýto postup stavebný zákon pripúšťa a ponecháva to na 
posúden í stavebného úradu . Ďalej stavebný úrad preskúmal v súčinnosti s dotknutými orgánm i, prioritne na 
podklade ich súhlasných záväzných stanovísk, že skutočné realizovan ie stavby alebo j ej užívanie nebude 
ohrozovať verej ný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a bezpečnosti práce 
a technických zariadení. 

Stavebný úrad v napadnutom rozhodnutí určil podmienky na užívanie stavby a rozhodo l o námietkach 
účastníkov konania tak, že ich zamietol, čo dostatočne zdôvodnil v dôvodovej čast i rozhodnutia. 

Podľa ustanovenia § 126 ods. ! 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 kúpeľov a prírodných liečiv,vch 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 zbrani, 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 havárii, o správe štátnych hranie, 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 verejnJích kanalizáciách, o civilnej ochrane, Q 

inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne stavebmí úrad na základe záväzného stanoviska 
dotknutého orgánu podľa § 140a. ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov. 

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

Pod ľa ustanovenia § l 40a ods. 3 stavebného zákona, dotknuté orgány v konaniach podľa tohto zákona 
chránia záujmy uvedené v § 126 ods. 1 v rámci svojej pôsobnosti najmä tým. že majú právo nazerať do 
spisov, podávať záväzné stanoviská podľa § 140b, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej 
obhliadke a vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto zákona. 

Podľa ustanovenia § l 40b 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 záväznv a bez zosúladenia 
záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. 
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Pri svojom rozhodovaní sa stavebný úrad opieral, najmä o nasledovné záväzné stanoviská dotknutých 
orgánov : Has ičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratis lava č. KRHZ-BA-HZUB6-40 13/2016 zo dňa 
30.01.201 7, Inšpektorátu prácu v Bratislave č . IBA- l 8-40-2 .2/ZS-C22,23- 17 zo dňa 07.03.201 7, 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. HŽ P/12 10/20 17 zo dňa 10.02 .201 7 a Hlavného mesta SR 
Bratis lavy - oddelenia ž ivotného prostredia č. MAGS OZP 35030/201 7- 12293/ToJa zo dňa 3 1.01.201 7. 
ktoré chránia záujmy podľa osobitných predpisov a ktoré bo li súhlasné. Obsah záväzného stanoviska pr~ 
správny orgán v konaní ako aj pre odvo lací orgán pod ľa stavebného zákona j e záväzný. 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 správneho poriadku. rozhodnutie musí obsahovať výrok. odôvodnenie 
a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie j e potrebné. ak sa v.';etkým účastníkom konania vyhovuje 
v plnom rozsahu. 

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

Podľa ustanovenia § 47 ods. 3 správneho por iadku, 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 predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi 
a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. 

Podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku, poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je 
rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a 
kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom. 

Odvolací orgán po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v celom rozsahu konštatuj e, že ko laudačné 

rozhodnutie, ktorým stavebný úrad povoli l užívanie predm etnej stavby nevykazuje vadu týkajúcu sa obsahu 
jeho výrokovej časti , zdôvodnenia a poučenia rozhodnutia . V odôvodnení rozhodnutia prvostupňový 
správny orgán dôkladne uviedol, ktoré právne a skutkové okolnosti bo li podkladom pre jeho vydanie 
a dostatočným, zrozumiteľným spôsobom sa vyspori adal so vznesenými námietkami účastníkov konania. 

K obsahu podaného odvolania odvolací orgán uvádza : 

Tak, ako bolo vyššie uvedené predmetom kolaudácie stavby je v sú lade s ustanovením § 81 ods. 1 
stavebného zákona skúmanie , č i bo la stavba uskutočnená podľa proj ektovej dokumentác ie overenej stavebný 
úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom 
povo lení a č i nebude skutočné realizovanie stavby a lebo jej už ívanie ohrozovať verejný záujem, a to 
z hľadi ska ochrany života a zdrav ia osôb, ž ivotného prostredia. bezpečnosti práce a techn ických zariadení. 
K vydaniu ko laudačného rozhodnutia, teda k jej užívaniu sa súhlasne vyjadrili dotknuté o rgány chrániace 
záujmy podľa osobitných predpi sov, z čoho možno usúdiť, že užíva ním stavby nebude ohrozený verejný 
záujem deklarovaný stavebným zákonom. 

Odvolací orgán poukazuje na skutočnosť, že predmetom ko laudačného konania už nie je skúmanie 
vlastníckych vzťahov k stavbe a skúmanie oprávnenosti uzatvorenia Zm luvy o vstavbe a nadstavbe pre danú 
stavbu. Stavebník z íska l právo uskutočňovať stavbu už na základe právopla tného stavebného povo lenia, tak 
ako to bolo uvedené v rozhodnutí Krajského stavebného úradu v Bratis lave č . A/201 2/2203/ HLO zo dňa 
22.11.2012, ktorým bolo v mimoodvolacom konaní z rušené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu 
Mestskej časti Bratis lava - Staré Mesto č . 1094/23797/201 2/STA/Vas/L-68 zo dňa 1.6.20 12 o prerušení 
stavebného konania do doby doriešenia predbežnej otázky - rozhodnutia Okresného súdu Bratislava 
J o ža lobe, podanej účastníkmi konania Libušou Bugalovou a Petrom Bugalom. bytom Kúpeľná 2, 
Bratis lava, o určenie neplatnosti právneho úko nu - Zmluvy o vstavbe a nadstavbe bytov, uzatvorenej medzi 
vlastníkmi bytov a nebytových priestorov Kúpeľná 2, Bratis lava a stavebníko m. vedenej pod spisovou 
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značkou 26C/49/20 1 O. Citované rozhodnuti e Krajského stavebného úradu, bolo na základe odvo lania 
potvrdené Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR rozhodnutím č. 09862/20 l 3/B622-
SY /z l 4222/Hia zo dňa 05.03.201 3. 

Platné stavebné povolenie č . 920/22005/20 13/STA/Vas/G-18 zo dňa 30.07.201 3 ako aj platné 
rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny stavby č. 2988/25406/2016/STA/ Yas/ K-85 zo di1a 07.09.20 16, 
ktoré nebo li z rušené a vychádzalo z nich aj odvo laním napadnuté kolaudačné rozhodnutie, sú záväzné pre 
všetky správne orgány, pre prvostupňový správny orgán ako aj pre odvo lací orgán. 

Mgr. Libuša Bugalová a Peter Bugala obaja bytom Kúpeľná 2 Bratislava síce podali určovaciu žalobu, 
ktorou sa obrátili s návrhom na vydani e predbežného opatren ia na Okresný súd 1 d11a 9.7.2009, avšak súd 
uznesením č . k. 25C 182/2009-86 zo dňa 10.8.2009 návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol. 
Krajský súd v Brati slave uznesením č .k. 7Co 22 l/09-102 zo d11a 28.10.2009 uznesenie súdu prvého stupňa 
potvrd il. 

Vykonateľnosť stavebného povolenia nebola súdom odložená a an i nebolo súdom vydané žiadne 
predbežné opatrenie, ktoré by malo vplyv na nemožnosť pokračovan ia v kolaudačnom konaní, ktoré sa 
začína zo zákona na návrh stavebníka. 

Odvolací orgán má za to, že v ko laudačnom konaní nebolo potrebné postupovať pod ľa § 135 stavebného 
zákona a toto konanie nebo lo potrebné prerušovať do doby ukončenia uvádzaných súdnych konaní, tak ako 
to bolo v iackrát konštatované v predchádzajúcich rozhodnutiach vydaných v rámci odvolacích konaní. 

Predmetom obsahu odvolaní bola v zásade opakovaná námietka odvolateľov ako účastníkov všetkých 
predchádzajúcich konaní - územného konania a stavebného konan ia, o ktorej bolo v týchto konaniach 
rozhodované. Táto opakovaná nám ietka aj v kolaudačnom konaní smeruj e naj mä k údajnej neplatnosti 
Zmluvy o vstavbe a nadstavbe bytového domu na Kúpeľnej ul. č. 2 v Bratislave a s tým spojeným postupom 
podľa § 137 stavebného zákona z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania vedeného na Okresnom súde 
Bratis lava 1 pod sp. zn. 26C/49/201 O a na Najvyššom súde SR pod sp. zn. 5 Celo 942/20 15 vo veci ža loby 
o určenie neplatnosti právneho úkonu - zmluvy o vstavbe a nadstavbe zo dňa 15.06.2009 a následne aj 
súdneho konania vedeného na Kraj skom súde v Bratislave pod sp. zn. 2S/105/20 14 vo veci preskúmania 
zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Bratis lava, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OYBP2-
201 4/2 l927-GRJ zo dňa 2 1.03.20 14, ktorým bo lo potvrdené stavebné povo lenie Mestskej časti Bratislava 
Staré Mesto č. 920/22005/201 3/STA/ Yas/G- 18 zo dňa 30.07.20 13. 

Krajský súd v Bratislave rozsudkom sp. zn. 1 S 2 13/2011-1 53 zo dňa 14.04.20 16 zamietol žalobu Mgr. 
Libuši Bugálovej a Petra Bugálu obaja bytom Kúpeľná 2 Bratis lava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia 
Okresného úradu Bratis lava, odboru výstavby a bytovej pol itiky č. A/20 11 / 1882/JAN zo dňa 09.09.2011 , 
ktorým bo lo zmenené rozhodnutie Mestskej časti Brat islava - Staré Mesto č . 11 099-20 10/13 11-
20 11 /20276/STA/ Klo-UR zo dňa 05 .05.201 1 o um iestnení predmetnej stavby. 

Odvolací orgán konštatuje , že ku dňu vydania tohto rozhodnutia : 
Najvyšší súd SR rozsudkom č . 3Sžo/ 1012016 zo dňa 2 1.06.20 17 potvrdí 1 rozsudok Kraj ského súdu 
v Bratislave č.k. 2S/I 05/20 14-167 zo dňa 07. l 0.2015, ktorým bola zamietnutá žaloba na 
preskúmanie rozhodnutia č. OU-BA-OVB P2-20 14/2 1927-GRJ zo d11a 21.03 .2014, 
Kraj ský súd v Bratislave rozsudkom sp. zn. 4Co!l 34/2017-278 zo d11a 24.05.20 17 potvrdil rozsudok 
Okresného súdu Bratislava 1 č. k. 26C 49/20 10- 163 zo dňa 15. l 0.20 12. ktorým bo l zamietnutý návrh 
o určenie neplatnosti právneho úkonu - Zmluvy o vstavbe a nadstavbe na ul. Kúpeľnej č. 2 
v Bratislave uzatvorenej dňa 15.06.2009, 

c1m odpadol predmet odvo lania podaného v čase pred vydaním týchto rozsudkov, ktorých výsledok 
odvolatelia považovali za rozhodujúci pre odvo lacie konanie. 

Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 182/ 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - veta prvá (znen ie 
platné do 30.9.201 4), prehlasovaný vlastník bytu alebo neby tového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 
15 dni od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol. inakjeho právo zaniká. 

Pod ľa § 2 1 ods. 1 zákona č. 182/I 993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov v dome môže vzniknúť na základe zmluvy o 
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výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu (ďalej len „zmluva'') uzavretej medzi stavebníkmi 
alebo medzi doterajšími vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome a stavebníkmi. 
Stavebníkom môže byť právnická osoba alebo.fyzická osoba. 

Podľa § 2 1 ods. 3 zákona č. 182/ 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 
Zmluva a jej zmeny sa zapisujú do katastra nehnutel'nosti 

Keďže bo lo Naj vyšším súdom SR potvrdené rozhodnutie odvo lac ieho orgánu vo veci potvrdenia 
stavebného povo lenia na predmetnú stavbu a súčasne bolo Krajským súdom v Bratislave potvrdené 
rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 1, ktorým bo l návrh o určenie neplatnosti právneho úkonu 
zamietnutý, nebolo potrebné zo strany odvo lacieho orgánu sa zaoberať odôvodňovan ím námietky vznesenej 
v odvo laní týkajúcej sa údajnej neplatnosti Zmluvy o vstavbe a nadstavbe uzatvorenej dňa 15.6.2009. 

V podstate bo li súdne rozhodnutia založené na skutočnosti . že žalobcovia nevyužili prostriedok právnej 
ochrany, ktorú im poskytoval § 14 ods. 4 zákona č . 182/1 993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov a to, že im toto právo uplynutím 15 dní od oznámenia výsledku zo zákona zan iklo a súčasne, že 
hlasovanie prebehlo v súlade so zákonom o vlastn íctve bytov a nebytových priestorov a že na Zmluvu 
o vstavbe a nadstavbe je nutné hľadieť ako na platnú. 

Z uvedeného je jednoznačné, že napádaná Zmluva o vstavbe a nadstavbe j e platná a účinná, nakoľko jej 
platnosť bo la potvrdená súdom a bola v sú lade s ustanovením § 2 1 záko na o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov zapísaná do katastra nehnuteľnost í. 

Pod ľa § 98 ods. 2 stavebného zákona, orgánv štátneho stavebného dohľadu sú oprávnené zisťovať. či a) 
sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného povolenia alebo na 
základe ohlásenia, b) sú splnené podmienky na uskutočňovanie stavby podľa § 44, c) sa na stavbe nachádza 
projekt stavby overený v stavebnom konaní a či sa vedie stavebný denník, d) sa pri uskutočňovaní stavby, 
stavebných úprav alebo udržiavacích prácach dodržiavajú podmienky stavebného povolenia a všeobecne 
záväzné právne predpisy a technické normy vzťahujúce sa na stavebné práce a stavebné výrobky, e) sa 
stavba užíva spôsobom povoleným v kolaudačnom rozhodnutí, .f) sa udržiava v dobrom stavebnom stave, g) 
sa dodržiavajú podmienky povolenia alebo nariadenia odstránenia stavieb alebo nariadených stavebných 
úprav a udržiavacích prác, h) sa terénne úpravy alebo ťažobné práce vykonávajú podľa povolenia, i) sa 
odstraňovaním stavby neohrozujú susedné pozemky a stavby na nich. 

Pod ľa ustanovenia § 105 ods. 3 písm. c) stavebného zákona. priestupku sa dopusti a pokutou do 1 
milióna Sk sa potresce ten, kto užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, _pokiaľ je také rozhodnutie 
potrebné. 

Podľa ustanovenia § 106 ods. 3 písm. d) stavebného zákona. stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu 
do 5 miliónov Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie. ktorá užíva stavbu bez 
kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, alebo ako vlastník stavby , či iný oprávnený na jej užívanie 
umožni inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním. 

Čo sa týka námietky, že n iektoré byty v stavbe sú už už ívané aj bez kolaudačného rozhod nutia odvo lací 
orgán uvádza, že stavebný úrad resp. j ej poverení zamestnanci na výkon štátneho stavebného dohľadu sú 
oprávnení preveriť tento podnet pri výkone štátneho stavebného dohľadu , a ak sa preukáže jeho oprávnenosť 
musí postupovať v sú lade s ustanovením § 105 a lebo § 106 stavebného zákona. 

Po preskúmaní odvo laním napadnutého rozhodnutia, ako aj postupu stavebného úradu v konaní, ktoré 
predchádzalo jeho vydan iu, Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky dospe l k záveru , že 
skutkový stav bol zo strany prvostupňového správneho orgánu z istený dostatočne a vec bo la taktiež správne 
právne posúdená. 

Okresný úrad Bratis lava, odbor výstavby a bytovej po litiky, po preskúmaní veci na podklade 
pred loženého spisového materiá lu, ko nštatuje, že postup stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto v konan í, ktoré predchádza lo vydaniu odvolaním napadnutého rozhodnutia č . 
18441145441201 7/STA/Vas/H-30 zo dňa 30.03.2017, ktorým povo lila užívanie stavby „Nadstavba a 
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vstavba bytového domu - Kúpeľná 2, Bratislave", nehnuteľnosť súpisné číslo 29 na pozemku registra „C' 
pare. č. 152 v katastrálnom území Staré Mesto, stavebníkovi spoločnosti D.A. W., s.r.o., so sídlom Mišíkova 
38, 8 11 04 Bratislava, bol v súlade s prís lušnými právnymi predpismi, vec bola taktiež správne právne 
posúdená a dostatočným spôsobom boli zabezpečené procesné práva účastníkov konania (vrátane 
odvo lateľov), napadnuté rozhodnutie považuje odvolací orgán za zákonné a preto ho potvrdzuje. 

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej po litiky 
tak, ako j e uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

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

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania : 

„ /,.-- Mgr. Tomáš Mateička 
vedúc i odboru výstavby a bytovej politiky 

Okresného úradu Bratislava 

1. K.T.Plus, s.r.o. , Kopčianska 15, 851 O 1 Bratislava ako splnomocnený zástupca 
za stavebníka D.A.W., s.r.o., M išíkova 38, 811 04 Brati slava 

2. Zvarová Milica , Kúpeľná 29/2, Bratislava, PSČ 811 02 
3. Mauldin Eva, Dlhá 68/53, Bratislava, PSČ 851 l O, SR 
4. Plavecký Marián, Račianska 5, Bratislava, PSČ 83 1 02 
5. Plavecká Anna, Rač ianska 5, Bratis lava, PSČ 831 02 
6. Polák Ondrej , Kúpeľná 2, Bratis lava, PSČ 81 1 02 
7. Poláková Katarína, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 81 1 02 
8. Spál Mikuláš, JUDr., Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
9. Kedrová Dorisa, Gajova 7, Bratislava, PSČ 811 09 
1 O. Santaj František, Kúpeľná 2, Bratislava, PS~ 81 1 02 
J J. Santajová Oľga, Kúpeľná 2, Bratislava, PSC 811 02 
12. Janák Ivan, RNDr., Kúpeľná 2, Bratis lava, PSČ 81 1 02 
13. Janáková Magdaléna, JUDr., Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
J 4. Jantáková Anna, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 81 1 02 
15. Čambal Alexander, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 81 1 02 
16. Čambalová Elena, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 8 1 1 02 
17. Bugala Peter, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 81 ~ 02 
18. Bugalová Libuša, Kúpeľná 2, Bratislava, VPSC 81 1 02 
19. Šmátrala Ivan, Kúpeľná 2, Bratislava, PSC 81 1 02 
20. Silvia Šmátralová, Kúpeľná 2, Bratis lava, PSČ 81 1 02 
2 1. Ferenčík Augustín, Sekurisova 19, Bratislava, PVSČ 841 02 
22. Kedro Tomáš, Mgr., Kúpeľná 2, Bratis lava, PSC 811 02 
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23. Kedrová Ľubica, Mgr., Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
24. Bernáth Pavol r. Bernáth, Mgr. , Zemanská 7, Stupava, PSČ 900 31 
25. Závada Ján, Mgr., Partizánska 1, Košice, PSČ 040O1 
26. Herko Thomas, Dr., Jordangasse 917, 1O1 O Wien, Austria 
27. Hlivák Miroslav, JUDr., PhD., LLM, Nad Válkom 28, 831 07 Bratislava 
28. Hliváková Mária, Ing., Nad Válkom 28, 83 1 07 Bratislava 
29. Montagu Pollock Matthew, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
30. Aliaa Montagu Pollock, Kúpeľná 2, Bratislava, PSČ 811 02 
3 1. de Man Laurens Johannes r. de Man, Erasmuslaan 36, Berkel- Enschot, Holandsko 
32. Pavelka Michael, Forstenrieder Allee 141, 81476 Mníchov. Nemecko 
33 . BL Consulting, s. r.o., Šoltésovej 14, Bratislava, PSČ 811 08 
34. BH EST ATE, s.r.o., Búdková cesta 22, Bratislava, PSČ 81 1 04, SR 
35. O.A. W., s.r.o., Mišíkova 38, 8 1 l 04 Bratislava 

Na vedomie: 

36. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 2 1 Bratislava 
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