
, , 
OKRESNY URAD BRA TISLA V A 

odbor výstavby a bytovej politiky 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

č. OU-BA-OVBP2-2019/25290/CUJ Bratislava 18. február 2019 

OA 11L I'DZ.. 

ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky 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 územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
v znení Zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej 
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa ustanovenia § 118 
stavebného zákona, ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 58 Zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, rozhodujúc 
o odvolaní stavebníka Róberta Kužlíka, bytom Mesačná 3238114, 821 02 Bratislava, proti 
rozhodnutiu stavebného úradu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, č. j . 
2551/43300/2018/STA/Kil-K/147 zo dňa 09. 10. 2018, podľa ustanovení § 46, § 47 a§ 59 
ods. 3 správneho poriadku, ako aj podľa príslušných ustanovení stavebného zákona 

ruší 

odvolaním menovaných účastníkov konania napadnuté rozhodnutie stavebného úradu 
Mestskej časti Bratislava - č. Staré Mesto, č. j. 255 1/433 00/20 18/STA/Kil-K/147 zo dňa 
09. 10. 2018 a vec vracia prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie 
a rozhodnutie. 

Odôvodnenie 

Mestská časť Bratislava -Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad napadnutým 
rozhodnutím č. Staré Mesto, č. j . 2551/43300/2018/STA/Kil-K/147 zo dňa 09. 10. 2018 podľa 
ustanovenia§ 88 ods. 1 písm. b), § 88a ods.2, § 88a ods. 2 a§ 90 stavebného zákona v spojení 
s ustanovením § 25 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z. nariadila 
stavebníkovi Róbertovi Kužlíkovi, Mesačná 14, 821 02 Bratislava odstránenie stavby: 
„Prístavba a nadstavba bytového domu Palisády 5", na pozemku registra „C" pare. č. 

1 



1232/1,2; 1231/1,2,3,4, k. ú. Staré Mesto v Bratislave, za podmienok určených vo výroku 
rozhodnutia. 

Proti uvedenému rozhodnutiu sa v zákonnej lehote odvolal stavebník Róbert Kužlík, 
bytom Mesačná 3238/14, 821 02 Bratislava (ďalej len „odvolatel"'), ktorý v odvolaní k danej 
veci v podstate uvádza nasledovné: 

Odvolateľpodáva odvolanie z nasledujúcich dôvodov: 
Stavebný úrad v napadnutom rozhodnutí uvádza, že na základe predloženého záporného 
stanoviska Krajského pamiatkového úradu Bratislava dňa 22. 05. 2018 a dňa 01. 08. 2018 
doručeného opätovného vrátenia podania Hl. m. SR Bratislavy stavebníkovi, oznámil 
stavebný úrad listom zo dňa 27. 08. 2018 začatie konania o nariadení odstránenia stavby, 
keďže ako stavebný úrad uviedol, k riadnemu posúdeniu nepovolenej zmeny stavby bolo 
potrebné predložiť kladné záväzné stanovisko KPÚ Bratislava a Hl. m. SR Bratislavy. 

Odvolateľ poukazuje na skutočnost; že Hl. m. Bratislava nevydalo ani kladné a ani 
záporné záväzné stanovisko, ale dňa 27. 07. 2018 vrátilo stavebníkovi projektovú 
dokumentáciu na dopracovanie z dôvodu, že PD čiastočne rešpektovala požiadavky, ale 
neobsahovala všetky náležitosti uvedené v liste zo dňa 26. 09. 2017. Žiadosti stavebníka zo 
dňa 21. 08. 2018 o predlženie lehoty na doplnenie podkladov stavebný úrad nevyhovel. 
Namiesto toho, aby žiadosti stavebný úrad vyhovel, v napadnutom rozhodnutí uviedol, že 
stavebník svoje podanie nedoplnil o kompletnú PD a všetky požadované doklady, preto 
rozhodol o nariadení odstránenia stavby. 

Stavebný úrad tak porušil jeho právo na doplnenie PD v zmysle Hl. m. SR Bratislavy 
zo dňa 27. 07. 2018 a na opätovne predloženie doplnenej PD Hl. m. SR Bratislavy na vydanie 
záväzného stanoviska. 

Taktiež odvolateľ namieta, že stavebný úrad v predmetnom konaní nemohol rozhodnúť 
bez zosúladenia záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Bratislava zo dňa 
15. 05. 2018 s inými záväznými stanoviskami, čim postupoval v rozpore s ustanovením § 140b 
ods. 1, ako aj v rozpore s ustanoveniami uplatnenými dotknutými orgánmi priamo v konaní 
vedeným stavebným úradom sa postupuje podľa § 136 stavebného zákona. 

V závere odvolateľ uvádza, že na základe uvedeného žiada odvolací orgán, aby 
rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 255114330012018/STA/Kil-K/147 zo 
dňa 09. 10. 2018 zrušil a vec vrátil stavebnému úradu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
na nové prejednanie a rozhodnutie. 

Stavebný úrad po podaní odvolania listom č. 255 1/50066/2018/STNKil zo dňa 
21. 11. 2018 upovedomil ostatných účastníkov konania o podanom odvolaní podľa 

ustanovenia § 56 správneho poriadku, ktorého podstata spočíva v upovedomení ostatných 
účastníkov konania o obsahu podaného odvolania písomnou formou, so stanovením lehoty na 
podanie písomného vyjadrenia. Stavebný úrad vyzval ostatných účastníkov konania, aby sa 
k jeho obsahu vyjadrili v lehote 7 dní odo dňa doručenia upovedomenia o odvolaní. 

Na základe podaného odvolania postúpil prvostupňový orgán spisový materiál 
napadnutého rozhodnutia Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky na 
jeho preskúmanie a rozhodnutie. 

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

Podľa ustanovenia§ 32 ods. 1, 2 správneho poriadku je správny orgán povinný zistiť 
presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre 
rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre 
rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné 

2 



vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho 
úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny 
orgán. 

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,- ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, 
prípadne zistené vady odstráni. 

Podľa ustanovenia§ 59 ods. 3 správneho poriadku odvolací orgán rozhodnutie zruší a 
vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľje to 
vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti,- správny orgán je právnym 
názorom odvolacieho orgánu viazaný. 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací 
orgán podrobne a v celom rozsahu preskúmal odvolaním napadnuté rozhodnutie spolu 
s predloženým spisovým materiálom, ako aj dôvody uvádzané v podanom odvolaní. Rovnako 
preskúmal aj postup stavebného úradu v konaní, ktoré predchádzalo vydaniu napadnutého 
rozhodnutia. Porovnal výrokovú časť, odôvodnenie aj poučenie napadnutého rozhodnutia 
s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom 
o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj vyhláškami Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 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 orientácie a na základe zistených 
skutočností dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie je potrebné zrušiť, a vec vrátiť 
prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Napadnuté 
rozhodnutie vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci, je zmätočné a 
nepreskúmate!' né. 

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

Dňa 21. 08. 2017 stavebný úrad li stom č. 9595/3683 1/2017/STA/Kil oznámil 
stavebníkovi začatie konania podľa ustanovenia § 88a ods. 1 a 7 stavebného zákona, vyzval 
stavebníkov na predloženie žiadosti o dodatočné povolenie predmetnej stavby spolu 
s potrebnými dokladmi, a súčasne predmetné konanie prerušil do doby stanovenej na 
doplnenie žiadosti s predpísanými náležitosťami. 

Dňa 24. 11 . 2017 bola od stavebníka stavebnému úradu doručená žiadosť o dodatočné 
povolenie stavby prístavba k bytom a prestavba 3. NP, 4. NP. Spolu s dokladom o zaplatení 
správneho poplatku. 

Dňa 22. 01. 2018 stavebný úrad obdržal od stavebníka žiadosť o predÍženie termínu na 
doplnenie dokladov o 90 dní. 

Na základe žiadosti o predÍženie lehoty stavebný úrad listom č. j . 
2551/4601/2018/STNKil zo dňa 21. 01. 2018 uvedenú lehotu na doloženie dokladov predÍžil 
o 90 dní. 
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Dňa 11. 05. 2018 stavebník opätovne požiadal o ďalšie o predÍženie lehoty na 
doplnenie dokladov o ďalších 90 dní. 

Dňa 14. 05. 2018 stavebník doplnil žiadosť o svetlotechnický posudok, statické 
posúdenie stavby, stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy 
a stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, odpadové 
hospodárstvo. 

Dňa 22. 05. 2018 bolo stavebnému úradu doručené nesúhlasné stanovisko Krajského 
pamiatkového úradu Bratislava k dodatočnému stavebnému povoleniu prístavby a prestavby 
domu na ul. Palisády 5 v Bratislave a dňa 01. 08. 2018 bolo stavebnému úradu doručené na 
vedomie z Magistrátu hl. m. SR Bratislava vrátenie podania stavebníkovi k dodatočnému 
povoleniu zmeny dokončenej stavby. 

Na základe opätovnej žiadosti stavebníka o predÍženie lehoty stavebný úrad listom č. j. 
2551/24087/2018/STA/Kil zo dňa 29. 05. 2018 predÍžil lehotu na doloženie dokladov o 60 
dní od doručenia oznámenia. 

Dňa 21. 08. 2018 bolo stavebnému úradu doručené od stavebníka ďalšie doplnenie 
žiadosti o stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu Bratislava. Zároveň stavebník 
opätovne požiadal o predÍženie lehoty na doplnenie podania, z dôvodu predpracovania 
a doplnenia podania na Magistrát hl. m. SR Bratislava potrebné k vydaniu záväzného 
stanoviska. 

Dňa 27. 08. 2018 stavebný úrad listom č. 2551/37153/2018/STA/Kil oznámil 
účastníkom konania začatie konania o nariadení odstránenia nepolenej stavby podľa 
ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 2 stavebného zákona, stanovil termín ústneho 
pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a súčasne poučil účastníkov konania 
o možnosti uplatnenia námietok, ako aj o následkoch ich neuplatnenia v ním stanovenej 
lehote. 

Dňa 02. 10. 2018 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, 
z ktorého stavebný úrad spísal zápis (protokol), v ktorom je k danej veci uvedené nasledovné: 

„ Stavebník sa na miesto konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním nedostavil. 

Námietky účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov a organizácii: 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava: KPÚ naďalej trvá na záväznom stanovisku 
č. PKU BA-201819723-2135098/BAL zo dňa 15. 05. 2018 ". 

Dňa 09. 10. 2018 stavebný úrad vydal rozhodnutie č. 2551/43300/2018/STA/Kil
K/147, ktorým podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b), § 88 ods. 2, § 88a ods. 2 a § 90 
stavebného zákona nariadil odstránenie nepovolenej zmeny dokončenej stavby „Prístavba 
a nadstavba bytového domu Palisády 5", bytový dom so súp. č . 692, na pozemku pare. č. 
1232/1 , 2; 1231/1,2,3,4, k. ú. Staré Mesto, stavebníkovi Róbertovi Kužlíkovi, Mesačná 14, 
821 02 Bratislava, z dôvodu že stavby bola realizovaná bez stavebného povolenia, v konaní 
o dodatočnom stavebnom povolení nebol preukázaný súlad stavby s verejným záujmom, 
nebola predložená kompletná projektová dokumentácia stavby a väčšina požadovaných 
dokladov vyžiadaných stavebným úradom. Súčasne stavebný úrad stanovil podmienky pre 
odstránenie stavby. 

Podľa ustanovenia § 54 stavebného zákona stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na 
nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia 
stavebnému úradu. 
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Podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi 
vlastníkovi stavby odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore 
s nim alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa§ 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré 
treba ohlásit'. odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch. keď dodatočné povolenie 
stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami. 

Podľa ustanovenia § 88a ods. 1 stavebného zákona ak stavebný úrad zistí, že stavba 
bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu 
konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom. že dodatočné 
povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom. najmä s cieľmi 
a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez 
právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad 
stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § J 40b a podkladov 
predložených v stavebnom konaní. 

Podľa ustanovenia § 88a ods. 2 stavebného zákona ak vlastník stavbv vožadované 
doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby 
s verejným záujmom. stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. 

Podľa ustanovenia § 88a ods. 3 stavebného zákona ak vlastník stavby, pri ktorej sa 
preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu 
konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho 
časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku 
alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku 
na súd a konanie preruší (§ 13 7) . Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti 
rozhodnutia súdu vo veci. 

Podľa ustanovenia § 88a ods. 4 stavebného zákona v rozhodnutí o dodatočnom 
povolení stavby stavebný úrad dodatočne povoli už vykonané stavebné práce a urči 
podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už zrealizovanej stavby. 

Podľa ustanovenia § 88a ods. 5 stavebného zákona ak sa v konaní o dodatočnom 
povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote 
nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi 
odstránenie stavby. 

Podľa ustanovenia § 88a ods. 6 písm. a) stavebného zákona stavebný úrad nariadi 
odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote nepredloží žiadosť o dodatočné 
povolenie stavby. 

Podľa ustanovenia § 88a ods. 7 stavebného zákona na konanie o dodatočnom povolení 
stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia§ 58 až 66. 

Z dikcie citovaných ustanovení stavebného zákona vyplýva, že ak stavebný úrad zistí 
stavbu, ktorá je realizovaná bez príslušného povolenia stavebného úradu, podľa ustanovenia § 
88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona nemôže ihneď pristúpiť k nariadeniu jej odstránenia„ ale 
je povinný vždy najskôr skúmať, či takúto stavbu nemožno dodatočne povoliť v konaní 
upravenom v ustanovení § 88a stavebného zákona. Ak teda nastane uvedená situácia, 
stavebný úrad je z vlastného podnetu povinný vyzvať vlastníka stavby kvalifikovanou výzvou 
predovšetkým na to, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie 
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je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi. 
Zároveň ho stavebný úrad vyzve aj na predloženie žiadosti o dodatočné povolenie stavby a jej 
náležitostí určených príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky. 
Dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby nie je v rozpore 
s verejnými záujmami spočíva na stavebníkovi, keďže on je tým subjektom, ktorý porušil 
zákon. Verejným záujmom sa v tejto súvislosti rozumejú záujmy chránené osobitnými 
zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, záväznými časťami technických noriem, no 
predovšetkým sa tým chápe súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou z hľadiska 
súladu s funkčným využitím a určenými záväznými limitmi a regulatívmi. Rozsah 
požadovaných dokladov nie je taxatívne vymedzený, ale stavebný úrad by mal pri ich 
vymedzení vychádzať z ustanovenia § 126 stavebného zákona, ktoré sa týka ochrany 
jednotlivých zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov podľa toho, o aký druh 
stavby ide, na aký účel sa má užívať, ktoré záujmy budú stavbou dotknuté, kde je stavba 
umiestnená a podobne. Požadované doklady by mal stavebný úrad vo výzve presne 
špecifikovať, a to z dôvodu, aby účastník konania neutrpel v konaní ujmu. Lehota na 
predloženie dokladov musí byť primeraná, to znamená, že jej dÍžka by mala zodpovedať 
časovej náročnosti pri zaobstarávaní jednotlivých dokladov. Stavebník takisto môže pred je 
uplynutím požiadať o jej predÍženie. 

Stavebný úrad následne koná v závislosti od postupu stavebníka. Ak stavebník v určenej 
lehote nepredloží požadované doklady alebo žiadosť o dodatočné povolenie stavby alebo ak 
ich aj predloží, ale sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejnými záujmami, vzniká 
zákonný dôvod na nariadenie odstránenia stavby a stavebný úrad oznámi začatie konania 
o odstránení stavby dotknutým subjektom. V opačnom prípade oznámi začatie konania 
o dodatočnom povolení stavby a postupuje v intenciách ustanovenia § 88a stavebného 
zákona. 

Odvolací orgán poukazuje na to, že stavebný úrad pri oznámení začatia konania 
o dodatočnom povolení stavby nepostupoval v zmysle § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného 
zákona, ktoré určujú procesnoprávny postup stavebného úradu a povinnosti vlastníka stavby 
v konaní o dodatočnom stavebnom povolení stavby. V oznámení o začatí konania 
o dodatočnom stavebnom povolení resp. odstránení je potrebné uviesť obe uvedené 
ustanovenia stavebného zákona, pretože ustanovenie § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona 
predstavuje „mandát" na to, aby stavebný úrad začal z vlastného podnetu konanie 
o dodatočnom povolení stavby podľa§ 88a stavebného zákona. 

Odvolací orgán po preskúmaní odvolaním napadnutého rozhodnutia a súvisiaceho 
spisového materiálu uvádza, že v danom prípade, dôvodom prečo stavebný úrad oznámil 
začatie konanie o odstránení stavby bolo okrem iného, nepredloženie záväzného stanoviska 
Hlavného mesta SR Bratislavy k dodatočnému povoleniu zmeny dokončenej stavby. 
K uvedenému je potrebné uviesť, že v predloženom spisovom materiáli sa nachádza len list č. 
MAGS OUIC-45755/18-330187 zo dňa 27. 7. 2018, doručený z Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy, označený ako „Vrátenie podania". Ako dôvod vrátenia podania sa uvádzajú 
nedostatky projektovej dokumentácie, najmä vo vzťahu k záväzným regulatívom, ktoré pre 
dané územie stanovuje územný plán zóny A4 Mudroňova Sever - Palisády- regulačný blok 
č . 11-1 BD. Stavebník bol upozornený, že po odstránení uvedených nedostatkov sa 
predmetnou žiadosťou budú opäť zaoberať. Na základe uvedeného tunajší úrad uvádza, že 
stavebný úrad okrem iného v novom prejednaní opätovne vyzve stavebníka na predloženie 
záväzného stanoviska hl. mesta SR Bratislava k dodatočnému stavebnému povoleniu. 

Tunajší úrad konštatuje, že stavebník na základe výzvy uvedenej v rozhodnutí 
č. 9595/3683 1/2017/STA/Kj l zo dňa 21. 08. 2017 doručil na stavebný úrad žiadosť 
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o dodatočné stavebné povolenie. Následne stavebník požiadal o predÍženie lehoty na 
doplnenie podania. Stavebný úrad žiadosti vyhovel a lehotu na doplnenie podania predÍžil. Na 
konci lehoty stavebník znova požiadal o ďal šie predÍženie. Stavebný úrad jeho žiadosti 
opätovne vyhovel a lehotu predÍžil. Stavebníkom bola žiadosť doplnená o ďalšie doklady. 
Stavebník opäť požiadal o predÍženie lehoty. Následne stavebný úrad oznámil začatie konania 
o nariadení odstránenia nepovolenej stavby. 

Tunajší úrad k uvedenému uvádza, že stavebný úrad po obdržaní tretej žiadosti 
o predÍženie lehoty na doloženie dokladov nijakým spôsobom nereagoval, čím odvolateľa 
uviedol do právnej neistoty, zasiahol do jeho práv a oprávnených záujmov. Z predloženého 
spisového materiálu nie je zrejmé, akým spôsobom sa stavebný úrad vysporiadal s uvedenou 
žiadosťou o predÍženie lehoty na doloženie ďalších potrebných dokladov. V uvedenom 
spisovom materiáli sa nenachádza žiaden listinný dôkaz, ktorým by stavebný úrad 
s predÍžením lehoty súhlasil resp. nesúhlasil. 

Podľa ustanovenia § 90 ods. 1 stavebného zákona konanie o odstránení stavby 
vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie. 

Podľa ustanovenia § 90 ods. 2 stavebného zákona v rozhodnutí. ktorým sa nariaďuje 
alebo povoľuje odstránenie stavbv. určí stavebný úrad podmienky na zabezpečenie 
nevyhnutnej dokumentácie odstraňovane; stavby, na odborné vedenie prác a bezpečnosti, 
včítane okolitých stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania dokumentácie. 

Podľa ustanovenia § 90 ods. 3 stavebného zákona podmienkami rozhodnutia 
o odstránení stavby stavebný úrad zabezpečí najmä a) dodržanie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu, b) dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a obce, c) ochranu 
práv a právom chránených záujmov účastníkov konania, d) vykonanie prác pri odstránení 
stavby na to oprávnenou právnfokou osobou alebo .fyzickou osobou,' pri stavbách, ktoré 
nebude odstraňovať taká.to osoba, učí osobu, ktorá bude zabezpečovať odborný dozor nad 
prácami. 

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

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

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci, je autoritatívnym úsudkom správneho orgánu 
o otázke, ktorá je predmetom konania, je jadrom celého rozhodnutia. Správny poriadok 
ustanovuje povinné obsahové náležitosti výroku. 

Každý výrok musí obsahovať jasné, stručné a zrozumiteľné vyjadrenie toho, ako sa 
rozhodlo vo veci, ktorá je predmetom správneho konania, teda jednoznačnú konkretizáciu 
práva, ktoré bolo priznané, alebo povinnosti, ktorá bola uložená. 

Výrok napadnutého rozhodnutia nie je zrozumiteľný a určitý z dôvodu, že z n~ho nie 
je jednoznačné akú nepovolenú časť stavby má stavebník resp. jej vlastník odstrániť. Udaj, že 
zmenu dokončenej stavby v rozsahu prístavby a nadstavby pôvodného objektu bytového 
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domu zrealizovaná bez stavebného povolenia nie je jasný. Rozhodnutie preto nespÍňa všetky 
nevyhnutné zákonné kritéria, a z toho dôvodu je výrok rozhodnutia nedostatočný 
a nepreskúmateľný. Prvostupňové napadnuté rozhodnutie je preto nepreskúmateľné pre jeho 
neurčitosť a nezrozumiteľnosť. 

Je potrebné uviesť skutočnosť, to či nepovolenú stavbu bude možno dodatočne povoliť 
alebo či bude potrebné nariadiť jej odstránenie, stavebný úrad zisťuje v prvom štádiu konania 
o nepovolenej stavbe, kedy skúma, či dodatočné povolenie stavby bude v súlade s verejným 
záujmom chráneným stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a 
osobitnými predpismi. Na podklade týchto zistení stavebný úrad potom účastníkom konania 
oznamuje začatie príslušného konania. A to buď konania o dodatočnom povolení stavby, 
alebo konanie o odstránení stavby. 

V novom prejednaní veci stavebný úrad so stavebníkom opätovne prerokuje 
predložené súhlasné stanoviská dotknutých orgánov, prípadné nezrovnalosti v stanoviskách 
dotknutých orgánov je potrebné odstrániť. Lehota na prípadné predloženie nových dokladov 
musí byť primeraná, to znamená, jej dÍžka by mala zodpovedať časovej náročnosti pri 
zaobstarávaní jednotlivých dokladov. Stavebník takisto môžu pred jej uplynutím požiadať 
o jej predÍženie. 

Podľa ustanovenia§ 22 ods. 1 správneho poriadku o ústnych podaniach a o dôležitých 
úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach účastníkov konania, 
o ústn.om pojednávaní a o hlasovaní správny orgán spíše zápisnicu. 

Podľa ustanovenia § 22 ods. 2 správneho poriadku zo zápisnice musí byť najmä 
zrejmé, Ido, kde a kedy konanie uskutočňoval, predmet konania, /doré osoby sa na ňom 
zúčastnili, ako konanie prebiehalo, aké návrhy boli podané a aké opatrenia sa prijali; 
v zápisnici o hlasovaní sa uvedie aj výrok rozhodnutia a výsledok hlasovania. 

Podľa ustanovenia§ 22 ods. 3 správneho poriadku zápisnicu podpisujú po prečítaní 
všetky osoby, /doré sa na konaní zúčastn.i/i, a zamestnanec (člen) správneho orgánu 
uskutočňujúceho konanie, zápisnicu o hlasovaní všetci prítomní členovia správneho orgánu. 
Odopretie podpisu, dôvody tohto odopretia a námietky proti obsahu zápisnice sa v nej 
zaznamenajú. 

Odvolací orgán po preskúmaní predloženého spisového materiálu taktiež zistil, že 
z miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním je vyhotovená zápisnica (protokol), 
ktorá v zmysle ustanovení § 22 správn~ho poriadku nemá všetky náležitosti t.j. nie je z nej 
zrejmé v akom stave sa nachádzala uvedená stavba a aké práce boli na stavbe vykonané. 
Zápisnica predstavuje písomný záznam o vykonanom procesnom úkone resp. konaní a jeho 
výsledkoch, ktorý vyhotovuje zamestnanec správneho orgánu. Musí obsahovať nielen všetky 
zákonom ustanovené obsahové náležitosti, ale aj verným spôsobom - podľa povahy veci -
tlmočiť skutočný obsah vykonaného procesného úkonu alebo priebeh konania, námietky a 
pripomienky osôb vrátane výsledku konania. Hodnotenie dôkazov je nevyhnutnou súčasťou 
každého rozhodnutia v jeho dôvodovej časti. Zápisnica má dôkaznú moc verejnej listiny, t.j. 
podáva dôkaz o tom, čo sa v nej uvádza. 

Stavebný úrad vyzve stavebníka na predloženie potrebných dokladov a dokladu, že 
ďalšia existencia nepovolenej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, zvolá ústne 
pojednávanie s miestnym zisťovaním. Ak stavebník nepredloží požadované doklady na 
zvolanom ústnom pojednávaní prejedná spôsob a postup odstránenia stavby s opatreniami. 
V zápisnici z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním presne uvedie a popíše 
existujúci stav a vyznačí všetky zmeny a postupy odstránenia zmien stavby prerokované 
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s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zároveň prejedná s účastníkmi konania 
a dotknutými orgánmi termín odstránenia stavby. 

Odvolací orgán k predloženému prvostupňovému spisovému materiálu uvádza, že 
stavebný úrad ho na odvolacie konanie predložil nekompletný, chýbajú v ňom doklady 
vydané v predchádzajúcich konaniach, vrátane predchádzajúcich rozhodnutí a to tak 
prvostupňového správneho orgánu, ako aj rozhodnutia odvolacieho orgánu, ktoré stavebný 
úrad uvádza v odôvodnení napadnutého rozhodnutia. 

V závere odvolací orgán upozorňuje, že počas konania stavebný úrad používal rôzny 
typy doručovacích obálok. 

Stavebný úrad je v novom prejednaní povinný nanovo vyhodnotiť aktuálny okruh 
účastníkov konania na základe platného právneho stavu pre kat. územie Staré Mesto, ktorých 
práva by navrhovanou stavbou mohli byť dotknuté. 

Vzhľadom k tomu, že napadnuté rozhodnutie odvolací orgán zrušuje, stavebný úrad sa 
v novom prejednaní veci bude musieť vysporiadať s prípadnými námietkami a pripomienkami 
účastníkov konania. 

Na základe uvedeného Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky 
konštatuje, že napadnuté rozhodnutie nie je vydané v súlade s ustanovením § 47 ods. 3 
správneho poriadku, v novom konaní bude potrebné, aby stavebný úrad uvedené nedostatky 
v súlade s právnym názorom vyjadreným v tomto rozhodnutí odstránil. Na základe uvedených 
skutočností rozhodol Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

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

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou: 

1. Róbert Kužlík, Palisády 5, 811 O 1 Bratislava 

~~ 
vedúci odboru výstavby a bytovej politiky 

Okresného úradu Bratislava 

2. Róbert Kužlík, Mesačná 3238/14, 821 02 Bratislava 
3. Róbert Lalák, SNP 1980/25, 900 01 Modra 
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
5. Juraj Bystrický, Schiffelova 21, 908 51 Holíč 
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6. Dušan Špánik, Krátka 5, 811 03 Bratislava 
7. Ivana Špániková, Krátka 5, 811 03 Bratislava 
8. Ing. Peter Urbanovský, Strážna 9H, 831 O 1 Bratislava 
9. Ivana Urbanovská, Strážna 9H, 831 01 Bratislava 
10. Ing. Albert Antolik, Jasenovska 12, 066 01 Humenné 
11 . Prof. MUDr. Ján Vierik, CSc., Palisády 3, 811 O 1 Bratislava 
12. Ing. Marta Popluhárová, Palisády 1, 811 01 Bratislava 
13. právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo me práva k pozemkom alebo 

k stavbám na parcele registra „C" 117311,2, kú. Staré Mesto, evidované na mape určeného 
operátu môžu byt' konaním priamo dotknuté (stavba - bytový dom súp. č. 691 (Palisády 1,3 
v Bratislave)) 

14. právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 
k stavbám na parcele registra „C" 1234/2, kú. Staré Mesto, evidované na mape určeného 
operátu môžu byť konaním priamo dotknuté 

15. právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k 
stavbám na parcele registra „C" 1234/1, k ú. Staré Mesto, evidované na mape určeného 
operátu môžu byt' konaním priamo dotknuté(stavba - bytový dom súp. č. 693 (Palisády 1,3 
v Bratislave)) 

Na vedomie: 
16. Róbert Kužlík, Palisády 5, 811 01 Bratislava 
17. Róbert Kužlík, Mesačná 3238/14, 821 02 Bratislava 
18. Róbert Lalák, SNP 1980/25, 900 01 Modra 
19. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
20. Juraj Bystrický, Schiffelova 21, 908 51 Holíč 
21. Dušan Špánik, Krátka 5, 811 03 Bratislava 
22. Ivana Špániková, Krátka 5, 811 03 Bratislava 
23. Ing. Peter Urbanovský, Strážna 9H, 831 01 Bratislava 
24. Ivana Urbanovská, Strážna 9H, 831 O 1 Bratislava 
25. Ing. Albert Antolik, Jasenovska 12, 066 01 Humenné 
26. Prof. MUDr. Ján Vierik, CSc., Palisády 3, 81 1 01 Bratislava 
27. Ing. Marta Popluhárová, Palisády 1, 811 O 1 Bratislava 
28. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, stavebný úrad, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli správneho orgánu a jej následné vrátenie 
tunajšiemu úradu 

Potvrdenie o vyyesení yyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 

' 2 'l. 02. 2019 

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis: 
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