
Váš list číslo/zo dňa 
120. 03. 2019 

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

Podľa rozdeľovníka 

Naše číslo 
2468//24131/2019/ST NKrj 

Vybavuje/klapka 
Ing. Krajčovičová, Ph.D./318 

Bratislava 
16.05.2019 

Vec: Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto prijala v zákonom stanovenej lehote odvolanie 
proti rozhodnutiu č. 2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 11.02.2019, ktorým bola 
umiestnená 
stavba Novostavba 5 rodinných domov, členená na stavebné objekty 

SO 101 Rodinný dom A 

navrhovateľ 

miesto stavby 

SO 102 Rodinný dom B 
SO 103 Rodinný dom C 
SO 104 Rodinný dom D 
SO 105 Rodinný dom E 
SO 501 Dažďová kanalizácia 
SO 551 Prípojka vody 
SO 601 Prípojka NN 
SO 107 Objekty merania energií, nová PRIS 
SO 108 Prestrešenie vnútornej komunikácie 
SO 109 Spevnené plochy a chodníky 

SO 11 O Oporné múry a oplotenie 

SO 111 Vnútroareálový rozvod elektriny 

SO 112 Vnútroareálový rozvod vody 

SO 113 Vnútroareálový rozvod plynu 

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, v zastúpení spoločnosťou B.IN.G, s.r.o. 
Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava 

Bartókova ulica v Bratislave, na pozemkoch registra „C''-KN parcelné 
čísla 2401/6, 2401/7, 2401110, 2401112, 2408/28, 241011, 2410/9, 
2410/10, 2415/6, 2415/2, 2416/1, 2416/2, 2416/24, 2416/25, 2416/26, 
2416/27, 2416/28, 2416/29, 2416/30, 2408/29, 2408/32 a 2416/13 v 
katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava Nivy, Bratislava 

Strana 1 z 3 



druh stavby novostavba 5 rodinných domov s dopravným napojením 
a inžinierskymi sieťami 

účel stavby rodinné domy 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa 
§ 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, podľa § 56 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje účastníkov konania o obsahu podaného 
odvolania a zároveň ich vyzýva, aby sa v lehote najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia (upovedomenia o obsahu odvolania) písomne vyjadrili, pričom 
dňom doručenia oznámenia verejnou vyhláškou je 15 dní od dňa vyvesenia. 

Na základe vyššie uvedeného je v prílohe priložená fotokópia odvolania vlastníkov 
bytov Bartókova 2, Bartókova 4, Bartókova 6. 

~' Wcc 
Ing. Zuzana Štorcelová 

poverená riadením stavebného úradu 

Príloha: 1. fotokópia odvolania doručeného dňa 20.03.20 19 

Doručuje sa : ostatným účastníkom konania verejnou yyhláškou 
1) B.IN.G, spol. s r.o., Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava 
2) ART OF SPACE, s.r.o., Michalská 7, 811 01 Bratislava, Ing. arch. Roman Hájek 
3) vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností, pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch: 

Parcely KN-C: 
v k.ú. Bratislava- Staré Mesto, parc.č. 2401/7, 2408/28, 2416/25, 24 16/28, 241011 0, 

2416/1 3, 2408/29, 2416/26, 24 16/2, 2410/9, 2416/27, 2416/24, 241011 , 2415/2, 2416/30, 
2416/1 , 2401/10, 2401/6 a 2401/ 12, 2465/10, 2464/1 , 2464/2, 2414/1, 2415/6, 2414/2, 
2416112, 2410/5, 2410/8 , 2416/7, 2416/3, 2416/29, 2408/1 , 2408/32, 2401/8, 2401111 , 
2401114, 2401/17, 2401/ 15, 2408/23, 2408/6, 2401/50, 2401149, 2401/48, 240115, 
2401/25,2401/26, 

Stavby KN-C: 
chata, s.č. 102440, na parc.č. 2464/2 v k.ú. Staré Mesto, (Bartókova ul. ), 
dom - iná budova, s.č . 100048, na parc.č. 2416/3 v k.ú. Staré Mesto, kód 20,( Slávičie 
údolie), 
bytový dom, Bartókova ul.č. 2, s.č . 104705, na parc.č. 2401/8 v k.ú. Staré Mesto, 
bytový dom, Bartókova ul.č. 4, s.č. 4706, na parc.č. 240 1/ 15 v k.ú. Staré Mesto, 
rodinný dom Slávičie údolie 38, s .č.7810, na pare. č. 2410/8 k.ú. Staré Mesto 
garáž, s.č. 5512, na parc.č . 2408/6 v k.ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 
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garáž, s.č.6014, na parc.č. 2401/49 v k.ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 
garáž, s.č. 6183, na parc.č. 240 l /48 v k.ú. Staré Mesto (Bartokova ul.), 

Parcely KN - E: 
v k.ú. Staré Mesto, parc.č. 2448, 

Na vedomie: 

1) B.IN.G, spol. s r.o„ Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava 
2) ART OF SP ACE, s.r.o„ Michalská 7, 811 O 1 Bratislava, Ing. arch. Roman Hájek -

projektant 
3) Ing. Dušan Daxner, ako splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

domu Bartókova 2, Baitókova 2, 811 02 Bratislava 1 
4) Ing. Jozef Husár, Karlova 17, 110 00 Praha 1 - Staré Mesto, ČR 
5) Ing. Maroš Čikovský, Nová lehota 89, 916 35 Nová Lehota 
6) BONUS LM spol. s r.o„ Ružinovská 14, 821 O 1 Bratislava 
7) Ing. Ivan Mauer, Púpavová 14, 841 04 Bratislava 
8) Pavla Mauerová, Púpavová 14, 841 04 Bratislava 
9) Ing. Dušan Daxner, Bartókova 2, 811 02 Bratislava 
1 O) Bc. Jana Kozáková, Bartóková 4, 811 02 Bratislava 
11) Mgr. Jana Mokošová, Bartóková 6, 811 02 Bratislava 

Ďalej sa doručuje: 

12) Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava so 
žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto a so žiadosťou o zvesenie a doručenie verejnej vyhlášky 

13) Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava so 
žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na webovom sídle (na 
,internetovej stránke) Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Pečiatka, podpis: 

Dátum zvesenia: Pečiatka, podpis: 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/stavebný úrad, 2x k spisu 
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Vec: 

Vlastníci bytov a nebytový priestorov domov Bartókova č.2, č.4 a č.6, 811 02 Bratislava 

Mestská časť Bratislava Staré mesto 
Vajanského nábr. 3 
814 21 Bratislava 

Konanie č. 

2468/3414/2019/STA/ Gal/ A-1 

Bratislava, dňa 20.03.2019 

Odvolanie vlastníkov bytov Bartókova 2, Bartókova 4, Bartókova 6 proti rozhodnutiu o umiestnení 
a povolení stavby „5 rodinných domov s dopravným napojením a inžinierskymi sieťami, Bartókova 
ulica, Bratislava" (ďalej len "stavba") 

Ako účastníci stavebného konania podľa §34 ods.2 a §59 ods.1 bod b) Zákona č. 50/1976Zb. 
(stavebný zákon) vlastníci bytov Bartókova 2, Bartókova 4, Bartókova 6 (ďalej len „účastníci konania") 
podávame odvolanie proti rozhodnutiu Stavebného úradu Mestská časť Bratislava - Staré mesto č. 

2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 11.02.2019 a žiadame o zrušenie tohto rozhodnutia 
z nasledujúcich dôvodov: 

1) Stavebná komunikácia pre účely výstavby S RD 
Rozhodnutie stavebného úradu Mestská časť Bratislava - Staré mesto č. 

2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 11.02.2019 pre stavbu S rodinných domov 
s dopravným napojením a inžinierskymi sieťami, Bartókova ulica, Bratislava v časti 

odôvodnenie je uvedený zámer riešenia prístupovej komunikácie k S RD cez prístupovú 
komunikáciu funkčnej triedy Dl, ktorá je trasovaná medzi obytnými domami Bartókova 2 a 4. 
Tento uvedený zámer je však v rozpore s projektovou dokumentáciou, ktorá bola podkladom 
pre vydanie rozhodnutia č. 2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 11.02.2019 o umiestnení 
a povolení stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní pre stavbu „S rodinných domov 
s dopravným napojením a inžinierskymi sieťami, Bartókova ulica, Bratislava" a súčasne aj v 
rozpore s rozhodnutím č. 2417/631/2019/DOP/Zub zo dňa 07.01.2019 o vydaní stavebného 
povolenia pre stavbu „Bartókova, prístupová a areálová komunikácia k S RD", vrátane 
prípojok a areá lových rozvodov inžinierskych sietí. Nakoľko vyššie uvedený zámer nie je v 
súlade s doterajšími konaniami posudzujúcimi pripravovanú výstavbu a vydané rozhodnutia 
určujú odlišné spôsoby trasovania tej istej prístupovej komunikácie, účastníci konania žiadajú 
o zrušenie vydaného rozhodnutia č. 2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 11.02.2019 
o umiestnení a povolení stavby, ktoré by v opačnom prípade bolo v rozpore so schváleným 
riešením spomínanej otázky vo vydanom rozhodnutí č. 2417/631/2019/DOP/Zub zo dňa 
07.01.2019 na výstavbu prístupovej a areálovej komunikácie k SRD Bartókova ulica, 

Bratislava. 

2) Nerelevantné vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Bratislava -ŠVS 
Rozhodnutie stavebného úradu Mestská časť Bratislava - Staré mesto č. 

2468/3414/2019/STA/Gal/A-1zodňa11.02.2019 pre stavbu, Bartókova ulica, Bratislava bolo 

vydané aj na základe stanoviska dotknutého orgánu Obvodný úrad životného prostredia 

Bratislava, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, vyjadrenie č. 

OSVS/2013/376/SVE 1. (číslo vyjadrenia v rozhodnutí o umiestnení povolení stavby 

2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 11.02.2019 uvedené ako OSVS/2013/372/SVE 1.) 



zo dňa 06.02.2013. Vyjadrenie dotknutého orgánu uvádza, že statická doprava je riešená 

v garážach RD pre 12 áut pričom priložená projektová dokumentácia stavby uvádza 10 

garážových státí a S vonkajších parkovacích stojísk umiestnených na pozemku. Nako ľko 

vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia výslovne uvádza odlišné skutočnosti ako 

tie, ktoré sú uvedené v priloženej projektovej dokumentácii stavby Bartókova ulica, 

Bratislava, na základe ktorej stavebný úrad vydal územné rozhodnutie spojené so stavebným 

povolením, účastníci konania majú za to, že predmetné vyjad renie nemohlo vychádzať 

z priloženej projektovej dokumentácie a z toho dôvodu je nerelevantné. A preto účastníci 

konania majú za to, že rozhodnutie č. 2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 11.02.2019 

o umiestnení a povolení stavby bolo vydané na základne nedostatočných podkladov. 

3) Nerelevantné stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu k aktualizovanej projektovej 
dokumentácii k prístupovej a areálovej komunikácii k S RD 
Rozhodnutie stavebného úradu Mestská časť Bratislava - Staré mesto č. 

2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 11.02.2019 pre stavbu S rodinných domov 
s dopravným napojením a inžinierskymi sieťami, Bartókova ulica, Bratislava bolo vydané aj na 
základe stanoviska dotknutého orgánu Krajského riaditel'stva PZ v Bratislave, Krajský 
dopravný inšpektorát stanovisko č. KRPZ-BA-KDl3-1119-001/2017 zo dňa 15.11.2017. 
Nakol'ko dňa 17.10.2018 bola stavebníkom doplnená projektová dokumentácia dopravného 

riešenia prístupovej a areálovej komunikácie k SRD aktualizovaná 09/2018, účastníci konania 

majú za to, že podkladom pre rozhodnutie č. 2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 

11.02.2019 o umiestnení stavby a vydaní stavebného povolen ia bola vyššie uvedená 

aktualizovaná a doplnená projektová dokumentácia. 

Z uvedených skutočností vyplýva, že stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu č. KRPZ

BA-KDl3 -1119-001/2017 zo dňa 15.11.2017 nemohlo byť vydané na základe aktualizovanej 

projektovej dokumentácie dopravného riešenia prístupovej a areálovej komunikácie k SRD 

09/2018 doplnenej dňa 17.10.2018, a z toho dôvodu nemohlo byť posúdené nové riešenie 

mostnej konštrukcie cestnej komunikácie (ako napr. pozd Ížny sklon komunikácie väčší ako 

12% a stým súvisiaci výpočet potreby počtu parkovacích miest v jednotlivých rodinných 

domoch, umiestnenie výhybní - vyčkávacie miesto v prípade stretu dvoch vozidiel, 

zabezpečenie samostatného bezbariérového prístupu pre zdravotne postihnuté osoby 

v prípade návrhu komunikácii s viac ako 12% pozdÍžnym sklonom, atď.). Aj preto účastníci 

konania majú za to, že rozhodnutie č. 2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 11.02.2019 

o umiestnení a povolení stavby bolo vydané na základne nedostatočných podkladov. 

4) Neplatné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava 
Rozhodnutie stavebného úradu Mestská časť Bratislava - Staré mesto č. 

2468/3414/2019/STA/Gal/A-l zo dňa 11.02.2019 pre stavbu S rodinných domov 

s dopravným napojením a inžinierskymi sieťami, Bartókova ulica, Bratislava bolo vydané aj na 

základe stanoviska dotknutého orgánu Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné 

stanovisko č. KPUBA-2013/8176-2/32071 zo dňa 20.05.2013. V predmetnom stanovisku je 

uvedené, že stanovisko stráca platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania, ak 

nedoš lo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené. Nakoľko predmetom stanoviska je 

vyjadrenie k územnému konaniu k umiestnen iu stavby S rodinných domov s dopravným 

napojením a inžinierskymi sieťami, Bartókova ulica, Bratislava sa posudzovala v spojenom 

územnom a stavebnom konaní na základe žiadosti zo dňa 02.02.2018 (s rozhodnutím č. 

2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 vydaným dňa 11.02.2019), účastníci konania majú za to, že 

posudzované stanovisko v čase jeho prijatia stavebným úradom nebolo platné. Aj preto 

účastníci konania majú za to, že rozhodnutie č. 2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 



11.02.2019 o umiestnení a povolení stavby bolo vydané na základne nedostatočných 

podkladov. 

S) Neplatné vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. 
Rozhodnutie stavebného úradu Mestská časť Bratislava - Staré mesto č . 

2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 11.02.2019 pre stavbu S rodinných domov 

s dopravným napojením a inžinierskymi sieťami, Bartókova ulica, Bratislava bolo vydané aj na 

základe stanoviska dotknutého orgánu Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie č. 64232 zo dňa 

05.01.2016. Vyjadrenie dotknutého orgánu je platné 6 mesiacov odo dňa vydania. Nakoľko 

predmetom vyjadrenia je výstavba S rodinných domov s dopravným napojením 

a inžinierskymi sieťami, Bartókova ulica, Bratislava, ktoré sa posudzovalo v spojenom 

územnom a stavebnom konaní na základe žiadosti zo dňa 02.02.2018 (s rozhodnutím č . 

2468/3414/2019/STA/Gal/ A-1 vydaným dňa 11.02.2019), účastníci konania majú za to, že 

posudzované vyjadrenie v čase posudzovania stavebným úradom nebolo platné. Aj preto 

účastníci konania majú za to, že rozhodnutie č. 2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 

11.02.2019 o umiestnení a povolení stavby bolo vydané na základne nedostatočných 

podkladov. 

Na základe uvedených skutočností účastníci konania žiadajú o zrušenie rozhodnutia Stavebného 

úradu Mestská časť Bratislava - Staré mesto č2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 zo dňa 11.02.2019 

o umiestnení a povolení stavby vydaného v spojenom územnom a stavebnom konaní pre stavbu „S 

rodinných domov s dopravným napojením a inžinierskymi sieťami, Bartókova ulica, Bratislava". 

-· ·--·--"~ ---·· ----~"-·------.„ ....... „„ ............. „ 

Ing. Dušan Daxner 
Bartókova 2 

/ . J / / 

/~;,,/q ?~ 

Bc. Jana Kozáková 
Bartókova 4 

Mgr. Jan Mokošová 
Bartókova 6 


