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Petícia za preskúmanie rozhodnutia Stavebného úradu Star!~ . b,'vajanského 2 /'f 
nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1, pri rozhodnutí o povolení rekonslJ:.ukcie..vicy_na_V]čko_v-.e,.,..· __ _, 

14., ako aj za povinné dodržiavanie miestnych regulatívov, v závislosti od pomerov 
panujúcich na danej strane komunikácie. 

Dňa 12 Septembra 2016, vlastníci bytov na Vlčkovej 37 A a Vlčkovej 37 požiadali 
príslušný stavebný úrad o vykonanie štátneho stavebného dohľadu na stavbe Vlčkova 
14,( SU2016002) podľa § 98 čl. 2 bod a). Orgány štátneho stavebného dohľadu sú 
oprávnené zisťovať , či sa stavba , stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú 
podľa stavebného povolenia. Žiadali sme aj o preskúmanie súladu realizovaných 
stavebných prác a vydaného stavebného povolenia č. s. Rozhodnutia 
9363/48845/2015/STANas/6-37 zo dňa 23.11.2015 a 1439/2015/STA/Skr-K/95 zo dňa 
11.11.2015 vydaného Stavebným úradom Bratislava Staré Mesto. 

Zároveň sme dali podnet na preskúmanie súladu vydaného stavebného povolenia 
a stanoviska mestskej časti Staré Mesto ohľadom dodržiavania línie zástavby, 
výškových pomerov, ako aj počet parkovacích miest pri novostavbách 
a rekonštrukciách v Starom Meste. 

Uvedená rekonštrukcia navyšuje pôvodnú stavbu o dve podlažia (7,5 metra) a vymyká 
sa výškovým pomerom okolitých domov na danej strane ulice. 

Pri konzultácii sp. Vaškovou zo Stavebného úradu nám bolo povedané, že ku stavbe 
vydal súhlas Pamiatkový úrad, ale nevedela odpovedať prečo k rekonštrukcii vydal 
súhlas aj Stavebný úrad, keď rekonštrukcia evidentne porušuje výškové limity daného 
intravilánu. Taktiež, pokiaľ by išlo o pamiatkovo hodnotnú vilu, táto rekonštrukciou 
určite nebude zachovaná, nakoľko architektonicky a materiálovo sa už teraz prestavuje 
len na maximálny objem s použitím najlacnejších materiálov, a historický vzhľad sa 
nedodrží. 

Z uvedeného je evidentné, že stavebný úrad pochybil, a udelil neštandartné rozhodnutie 
v tomto individuálnom prípade. Je zrejmé, že napriek tomu, že zákon a územný plán 
nemuseli byť porušené, rozhodovanie úradníkov je svojvoľné, a tým pádom aj náchylné 
na zneužitie právomocí. Podávame v tejto súvislosti aj podnet na trestné stíhanie pre 
podozrenie z trestných činov korupcie, podvodu a zneužitia právomocí verejného 
činiteľa. 

Spísali sme túto petíciu za to, aby sa podobné pochybenia neopakovali, a aby výškové 
limity na jednej strane cesty boli dodržiavané najmä vo svahových lokalitách ako sú 
Palisády a podobné, kde sa ceny nehnuteľností odvíjajú aj od výhľadu, svetlosti atď. 

Takýmto svojvoľným konaním úradníkov dochádza k zníženiu hodnoty okolitých víl. 
Taktiež hodláme zastaviť pokračovanie tejto stavby, neodkladným opatrením súdu 
a následne zvrátiť rozhodnutie rozhodnutím súdu tak, aby nedošlo k nebezpečnému 
precedensu do budúcna. -
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CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ 
BRATISLAVA- STARÉ MESTO 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
ZAPÍSANÉ 2 4 -011- 2i:7 DNA: 

SfAŽNOSf 2/lf CisLO: 

V Bratislave 08. 03 . 2017 Číslo: 64~2/1 11 26/2017/STA/Vas 

Vec. Vyjadrenie k petícii 02/17 

Rozhodnutím č. 9363/48845/2015/STA/Vas/G-37 zo dňa 23. 11. 2015, právoplatným dňa 04. 01. 

2016, povolila mestská časť Bratis lava-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 

podľa § 117 ods. ! zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov stavbu: „Nadstavba bytového domu a prestavba garáže na ul. 

Vlčkova 14, Bratislava", nehnuteľnosť súpisné číslo 1039 na pozemku pare. č. 3684 v k. ú. Staré 

Mesto, garáž súpisné čís lo 614 1 na pozemku pare. č. 3685/2 v k. ú. Staré Mesto, ako aj na pozemku 

pare. č. 3685/ 1 v k. ú. Staré Mesto, s napojením na jestvujúce inžinierske siete v spojenom územnom a 

stavebnom konaní v spojení so zmenou účelu užívania iného nebytového priestoru č . 1 na účely 

bývania. 

Rozhodnutie stavebného úradu je výsledkom konania, ktoré viedol stavebný úrad v súlade 

s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona. Pre konania podľa stavebného zákona je presne 

vymedzený okruh dotknutých orgánov a ich postavenie. Orgánmi verejnej správy sú všetky orgány 

štátnej správy a samosprávy, ktoré sú správnymi orgánmi oprávnenými v konaniach súvisiacich s 

výstavbou chrániť verejné záujmy podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad je obsahom týchto 

záväzných stanovísk viazaný. Dotknutým orgánom z hľadiska ochrany pamiatkového fondu, resp. 

kultúrnych pamiatok je Krajský pamiatkový úrad v Bratislave. Rovnako je potrebné uviesť, že z 

obsahu ust. § 140a ods. 2, ods. 4 stavebného zákona je zrejmé, že Hlavné mesto SR má postavenie 

dotknutého orgánu, ktorý uplatňuje v konaniach obsah územnoplánovacej dokumentácie, najmä 

zásady a regu latívy záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a ďalšie záujmy, ak jej to vyplýva 

z osobitných predpisov. 

Poverenému zamestnancovi stavebného úradu, ktorý disponuje kvalifikačným predpokladom podľa § 

11 7 ods. 3 stavebného zákona sa pri konaní v mene stavebného úradu neponecháva na úvahu, či 

rozhodnutie vydá alebo nevydá. V prípade, ak navrhovateľ (žiadateľ) o vydanie stavebného povolenia 

splní všetky podmienky v zmysle stavebného zákona pre vydanie stavebného povolenia (§ 58 

stavebného zákona v spojení s ust. § 8 - § 11 vyhl. č. 4453/2000 Z. z., v platnom znení). Každý iný 

postup by bol postupom nezákonným. 

Obsahom petície j e konštatovanie, že je zrejmé, že zákon a územný plán nemuseli byť porušené, 

rozhodovanie úradníkov je svojvoľné a tým pádom aj náchylné na zneužitie právomoci. Uvedené 

konštatovanie je nelogické, s poukazom na skutočnosť, že v zmysle č l. 2 ods. 2 Ústavy SR štátne 

orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví 

zákon. Uvedený článok ústavy SR popisuj e zásadu legality štátnej moci. Mestská časť Bratislava-Staré 

Mesto nie j e oprávnená uskutočňovať prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku 

iným ako zákonom predpísaným spôsobom. 
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