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

Naše číslo 

3049/ 18570/2018/DOP/Zub 
Vybavuje/linka/ e-mail 
Ing. Zubčáková/59 246 291 

Bratislava 
24. 04.2018 

VEC: Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu č. j. 3049/6041/2018/DOP/Zub zo dňa 28. 02. 2018 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov domov, Bartókova 2, Bartókova 4, Baiiókova 6, 811 02 
Bratislava, podali dňa 18. 04. 2018 pod číslom 17535/2018 v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti 
rozhodnutiu tunajšieho úradu č. j. 3049/6041/2018/DOP/Zub zo dňa 28. 02. 2018, ktorým stavebný úrad 
povolil stavbu: 
„ Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k 5 RD", vrátane prípojok a areálových rozvodov 
inžinierskych sietí ", 
Objekty: 
SO 001 prístupová komunikácia 
SO 002 oporný múr 
SO 106 vnútroareálová komunikácia 

na pozemkoch reg. "C" KN, pare. č. 2408/28, 2416/25, 2416/28, 2410/10, 2416113, 2408/29, 2416/26, 
2416/2, 2410/9, 2416/27, 2416/24 a 2410/1 v k. ú. Stai·é Mesto v Bratislave, ktorej stavebníkmi sú: 
Anton Herceg, Suchá ul. č. 4E, 831 01 Bratislava, JUDr. Zuzana Hercegová, Suchá ul. č. 4E, 831 01 
Bratislava, Ing. arch. Roman Hájek, ul. Vincenta Hložníka č. 4, 841 05 Bratislava, JUDr. Boris 
Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 Bratislava a JUDr. Lucia Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 Bratislava. 

Podľa § 56 zákona č. 7111967 Zb. o správnom poriadku Vás vyzývame, ako účastníkov konania, 
aby ste sa k priloženému odvolaniu vyjadrili v lehote 7 dní odo dňa doručenia. 



str. 20 

Doručuje sa: 
- účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

- ART OF SPACE, s. r. o„ Michalská ul. č. 7. 81 1 01Bratislava1 
- vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností, pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch: 

Parcely KN-C: 
v k. ú. Bratislava- Staré Mesto, pare. č. 240 1/7, 2408/28, 24 16/25, 2416/28, 2410110, 2416113, 

2408/29, 24 16/26, 2416/2, 2410/9, 2416/27, 2416/24, 241011, 2415/2, 2416/30, 24 1611, 2401110, 2401 /6 
a 240 1/ 12, 2465/10, 2464/ 1, 2464/2,24 1411 , 2415/6, 2414/2, 2416112, 2410/5, 2416/7, 2416/3, 2416/29, 
2408/1, 2408/32, 240118, 2401111, 2401 /14, 2401117, 2401115, 2408/23, 2408/6, 2401150, 2401149, 
2401/48, 2401/5, 2401/25, 2401 /26, 

Stavby KN-C : 
chata, s. č. 102440, na pare. č. 2464/2 v k. ú. Staré Mesto, (Bruiókova ul.), 
dom - iná budova, s. č . 100048, na pare. č. 2416/3 v k. ú. Staré Mesto, kód 20, (Slávičie údolie), 
bytový dom, Baiiókova ul. č. 2 s. č. 104705, na pare. č . 2401/8 v k. ú. Staré Mesto, 
bytový dom, Ba1iókova ul. č. 4 s. č. 4706, na pare. č. 2401115 v k. ú. Staré Mesto, 
garáž, s. č. 5512, na pare. č. 2408/6 v k. ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 
garáž, s. č. 6014, na pare. č. 2401/49 v k. ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 
garáž, s. č . 6183, na pare. č. 2401148 v k. ú. Stai·é Mesto (Bartókova ul.), 

Parcely KN - E: 
v k. ú. Stru·é Mesto, pare. č. 2448. 

- na vedomie: 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 
2. B. IN . G, spol. s r. o„ Šamorínska 55A, 82 1 06 Bratislava 2 
3. ART OF SPACE, s. r. o„ Michalská ul. č . 7. 811 01Bratis lava1 
4. Ing. Dušan Daxner, ako splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu 

Bai·tókova ul. č. 2, Bartókova ul. č. 2, 811 02 Bratislava 1 



Vlastníci bytov a nebytových priestorov domov Bartókova 2, Bartókova 4, Bartókova 6, 81102 Bratislava 

Vec: 

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

Vaše č. 3049/6041/2018/DOP/Zub 

Bratislava, dňa 17.04.2018 

Odvolanie - Stavebné povolenie pre stavbu Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k S RD 
vrátane prípojok a areálových rozvodov inžinierskych sietí pod č. 3049/6041/2018/DOP/Zub 

Stavebný úrad Bratislava - Staré Mesto - Referát špeciálneho stavebného úradu (Ing. Helena Zubčáková) 

opakovane neakceptoval pripomienky vlastníkov bytových domov Bartókova 2, 4, 6, ktoré sú z ich 

pohľadu tak zásadné a v rozpore so stavebným zákonom, že zvažujú aj podanie podnetu na príslušnú 

prokuratúru. 

Vlastníci napádajú rozhodnutie č . 3049/6041/2018/DOP/Zub zo dňa 3.4.2018 z nasledovných dôvodov: 

1.) Dopravná cesta na stavenisko. 

Úrad vo svojom rozhodnutí 3049/6041/2018/DOP/Zub nedostatočne zohľadni l pripomienky 

vlastníkov bytových domov Bartókova 2, 4, 6 nakoľko riešenie dopravných trás na stavenisko bolo 

požadované účastníkmi konania č . 573/36248/2016/STA/UR-Gal. zo dňa 04. 08. 2016 a to na str. 7 

str. 10 a str. 11. Táto požiadavka bola vo vydanom územnom rozhodnutí akceptovaná tak, že 

konkrétne riešenie dopravnej cesty počas výstavby bude súčasťou projektu pre stavebné povolenie 

avšak navrhovaná stavebná cesta po existujúcej účelovej komunikácii nezohľadňuje pripomienky 

vlastníkov bytov Bartókova 2 a Bartókova 4 a Bartókova 6 a výrazne zhorší dostupnosť k bytovým 

domom ako aj majiteľom garáží počas výstavby. Súčasná cesta pred domami Bartókova 2 

a Bartókova 4 a Bartókova 6 je účelová komunikácia typu Cl pre potreby týchto domov a pre výjazdy 

z garáží. Nie je dimenzovaná na dynamické zaťaženie ťažkých stavebných strojov, už teraz sú 

narušené poklopy kanálov i keď tade jazdia okrem osobných áut iba autá s odpadom a príležitostne 

sťahovacie autá. 

Stavebný úrad vo svojom rozhodnutí 3049/6041/2018/DOP/Zub vlastníkom bytov a nebytových 

priestorov Bartókova 2, Bartókova 4, Bartókova 6 čiastočne vyhovel v bodoch 17 a 18 avšak vlastníci 

sa pri ústnom pojednávaní dožadovali, aby ako stavebná cesta nebola použitá existujúca 

komunikácia a taktiež sa dožadovali aby pred vydaním stavebného rozhodnutia bola urobená 

detailná technická evidencia prístupových ciest, bytových domov a zelene - pasportizáciu 
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skutkového st avu resp. aby nariadil stavebníkovi doplniť projekt a zmen iť trasu dopravnej cesty na 

stavenisko v súlade s „ Rozhodnutím o umiestnení stavby č . 1375" zo dňa 04. 08. 2016. 

2.) Statické posúdenie stavby. 

Úrad vo svojom rozhodnutí 3049/6041/2018/DOP/Zub nedostatočne zohľadnil pripomienky 

vlastníkov bytových domov Bartókova 2, 4, 6 nakoľko statické posúdenie stavby bolo požadované 

účastníkmi konania už v minulosti a v Rozhodnutí č. 573/36248/2016/STA/Ur-Gal. zo dňa 04. 08. 

2016 na str. 12 je uvedené, že pri stavebnom konaní sú stavebníci povinní predložiť k svojej žiadosti 

v zmysle § 9 ods. 1 „ projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať aj znalcom požadované 

stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov 

vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (parag.43d stavebného zákona) a statické 

posúdenie stavby, ktorými bude preukázaná mechanická odolnosť a stabilita nosnej konštrukcie ." 

V predloženom projekte nie sú rešpektované požiadavky a závery znalca - Ing. Jozefa Kuzmu, EUR 

ING, znalec z odboru stavebníctvo odvetvie statika Ueho vyjadrenie je priložené v prílohe). 

Z pohľadu vlastníkov: 

A.) nie je dodržaná znalcom požadovaná vzdialenosť od stavby a nie je posúdená stabi lita svahu. 

Je posúdený iba oporný múr a nie je posúdená stabilitu svahu - pričom znalec navrhuje 

vzdialenosť až 14 m. 

Tak isto v rozhodnutí o umiestnení stavby č 1375 zo dňa 04.08.2016 pod č . 

573/36248/2016/STA/Ur-Gal a následnom rozhodnutí odvolacieho orgánu vyhovel 

vlastníkom bytov a nebytových priestorov na základe predložených podkladov, že na 

severnej strane sa nachádzajú okná obytných miestností a teda vzdialenosť od bytového 

domu Bartoková 2 musí byť v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 zo dňa 8.7.2002 § 6 

Odstupy stavieb min. 3 m čo z pohľadu vlastníkov bytov nebolo v dokumentácii predloženej 

na stavebné konanie dodržané - nakoľko vzdialenosť od bytové domu Bartókova 2 je 

v predloženej dokumentácii menšia ako 3 m. 

B.) Stavebný úrad v stavebnom vyjadrení na strane 10 uvádza, že „za realizovateľnosť stavby 

zodpovedá projektant v zmysle § 46 stavebného zákona" avšak v predloženej projektovej 

dokumentácii z nášho pohľadu chýba výpočet a tým pádom projekt nezodpovedá ani 

požiadavke Stavebného zákona a možnosti kontrolovateľnosti statického výpočtu - teda 

stavebný úrad nemohol vydať stavebné povolenie . 

3.) V projekte tiež nie je posúdené zaťaženie hlukom už počas výstavby na bytový dom Bartókova 2 

a vlastníci žiadajú, aby investor predložil nové vyjad renie Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva na zaťaženia hlukom ako to, ktoré je súčasťou dokumentácie ( t.j . vyjadrenie 
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Regionálneho úradu verejného zdravotníctva HŽP/6022/2016), ktoré bude obsahovať vyjadrenie 

v súlade s Nariadením vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zd ravia pred hlukom a vibráciami. 

4.) Vlastnícke resp. iné právo k pozemku. 

Úrad vo svojom rozhodnutí 3049/6041/2018/DOP/Zub nedostatočne zohľadnil pripomienky 

vlastníkov bytových domov Bartókova 2, 4, 6 nakoľko dodatkom č. 08-83-0493-15- 01 zo dňa 26. 5. 

2017 k Zmluve o nájme pozemku č . 08-83-0493-15-00 zo dňa 23. 10. 2015 si stavebník prenajal na 

parcele č. 2408/28 časť pozemku vo výmere 60 m2
, ktorých záber predmetu nájmu je vyznačený 

v katastrálnej mape a je neoddeliteľnou súčasťou dodatku. 

Avšak v projektovej dokumentácii, ktorú stavebník predložil je umiestnený pilier/podpera, 

ktorá sa nachádza na neprenajatom pozemku a teda stavebník nemá k pozemkom, na ktorých chce 

stavať, vlastnícke alebo iné právo. 

Nákres z projektu (vyznačenie piliera) 

Na základe vyššie uvedených skutočností vlastníci bytov a nebytových priestorov Bartókova 2, 

Bartókova 4, Bartókova 6, žiadajú o zrušenie rozhodnutia o vydaní stavebného povolenia . 

--====----Ing. Dušan Daxner 
Bartókova 2 

Bc. Jana Kozáková 
Bartókova 4 
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Mgr. Jana 
Bartókova 


