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Vec:
poskytnutie informácie

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „povinná osoba“) podľa ust. § 2 ods. 1) zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bola dňa 10.07.2018 doručená žiadosť 

 o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (zákon o slobode informácií) citované:

“Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (dálej v texte iba zákona) žiadam povinnú osobu MČ Bratislava-
Nové Mesto (§ 2 ods. 2 zákona) o sprístupnenie informácií týkajúcich sa stavby bytového domu na
Bellovej ul. č. 48 v Bratislave, na pozemkoch pare. č.: 18155/1, 18155/2, 18155/3, 18155/4, 21698/2, v
katastrálnom území Bratislava-Vinohrady pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie č. ÚKaSP-2007-
06/2016-RMK-KHA- 673 a rozhodnutie č. UKaSP-2010/11/441-OSV zo dňa 25. 7. 2011. Menovite
žiadam sprístupniť:

1. Zoznam dokumentov nachádzajúcich sa v spise k predmetnej stavbe.
2. Fotokópie všetkých dokumentov nachádzajúcich sa v spise podlá predošlého bodu.
3. Informáciu, či bol vykonaný na uvedenej stavbe príslušným stavebným úradom (ktorým je podľa §

117 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, dálej iba Stavebný
úrad) Štátny Stavebný dohľad (ďalej iba ŠSD) podľa § 98 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb (ďalej
iba Stavebný zákon v príslušnom gramatickom tvare).

4. Ak bol ŠSD podľa predošlého bodu vykonaný, žiadam sprístupniť (ak bolo vykonaných ŠSD viac,
žiadam sprístupniť informáciu pre každý z nich):

a) v akých dňoch (dátum) bol ŠSD vykonaný,
b) fotokópiu zápisnice vyhotovenej počas ŠSD,
c) informáciu, či Stavebný úrad zistil na stavbe závadu podľa § 102 Stavebného zákona,
d) ak Stavebný úrad zistil závadu podľa predošlého bodu, žiadam sprístupniť informáciu, či Sta-

vebný úrad vyzval podľa § 102 Stavebného zákona stavebníka, oprávnenú osobu alebo právnickú
osobu uskutočňujúcu stavbu, aby urobili nápravu, alebo upozornil iný orgán, aby vykonal po-
trebné opatrenia,

e) ak Stavebný úrad vydal výzvu podľa predošlého bodu, žiadam sprístupniť
1. fotokópiu výzvy (výziev),
2. informáciu, či bola vykonaná náprava.”
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Povinná osoba spôsobom uvedeným v ust. §16 zákona o slobode informácii v zákonnej lehote
sprístupňuje Vami požadované informácie:
3.  Stavebný úrad vykonal na predmetnej stavbe štátny stavebný dohľad.
4.  a) 28.06.2018
     b) v prílohe
     c) Stavebný úrad zistil na stavbe závadu.
     d) Stavebný úrad vyzval stavebníka podľa § 102 ods. 1 Stavebného zákona, aby urobil nápravu

najmä v rozsahu stanovenom vo výzve
     e)

1. v prílohe
2. Stavebný úrad nemá vedomosť, či bola v rozsahu stanovenom vo výzve v danej veci

vykonaná náprava.

Povinná osoba  predmetnú žiadosť v bodoch 1. a 2. preskúmala a zistila, že neobsahuje náležitosti
uvedené v § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií a preto podľa § 14 ods.3 zákona o slobode informácií
žiadateľa

vyzýva,
aby písomne v lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy uviedol, z akého konkrétneho spisu informácie
žiada.

Podľa § 14 ods.3 zákona o slobode informácií, ak  žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené
v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia
ako 7 dní, neúplnú žiadosť  doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba  doplnenie urobiť. Ak napriek
výzve  povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť,
povinná osoba žiadosť odloží.

S pozdravom

Prílohy
Zápisnica z štátneho stavebného dohľadu vykonaného dňa 28.06.2018
Výzva orgánu štátneho stavebného dohľadu zo dňa 12.07.2018

Na vedomie

 JUDr. Ing. Ľubomír Baník
 prednosta miestneho úradu
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MESTSKÁ ČASÍ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3

Podl‘a rozdel‘ovníka

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje//® Bratislava
/ 7557/201 8/UKSP/SILJ-vyz Ing..arch. Silinger / 0249253150 / 12.07.2018

jan.si Iingerbanrn.sk

Vec
Výzva orgánu štátneho stavebného dohl‘adu

Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa 117 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnorn plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskoršícli
predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) v spojitosti s 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnorn
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a orgán štátneho
stavebného dohl‘adu podl‘a 99 písm. b) stavebného zákona vykonala dňa 28.06.2018 štátny
stavebný dohl‘ad (d‘alej len „SSD“) na pozemku parc. č. 8155/1 reg. „C“ v k.ú. Vinohrady
v Bratislave. Predmetom SSD bol podnet občanov na prešetrenie dodržovania podmienok
uskutočnenia stavby podl‘a stavebného povolenia Č. UKaSP-2010/1 1/441-OSV-42 zo dňa
25.07.20 I 1 právoplatné dňa 22.12.2014.

Na SSD bob zistené, že stavebná sut‘ z realizovaných výkopov je čiastočne navezená
na pozemku stavebníka a zasahuje do okolitých drevín, ktoré sú ošetrené drevenýrni
zábranami a živicovýrn náterom. Následne si orgán SSD interným listom Č.
23 106/755/201 8/UKSP/SILJ zo dňa 28.06.2018 vyžiadal stanovisko Oddelenia životného
prostredia a úzernného plánovania Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava — Nové Mesto
(ďalej len odd. UPZP) k opatreniam. ktoré boli realizované z hľadiska ochrany životného
prostľedia. Dňa 11.07.2018 listom Č. 24464/7571/2018/ZP/KOLP bota orgánu SSD
poskytnutá súčinnosť odd. UP-ZP, ktoré konštatuje, že cit. „síce dreviny boli ošetrené
živicovým náterom, ale nakol‘ko sú nedostatoČne odkopané od stavebnej sute a sú neodborne
zabezpečené drevenýrni zábranami je opatrenie nedostatočné“.

Na základe uvedeného stavebný úrad v súlade s 102 ods. I stavebného zákona

vyzýva

spol. BELL fNVEST, s.r.o., so sídlom I-Iurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava, aby v termíne
najneskór do 31.07.2018 vykonala nápravu— ošetrenie drevín odborne spósobilou osobou.

Podľa 102 ods. I stavebného zákona, ak orgán štátneho stavebného dohl‘adu zistí na
stavbe závadu, vyzve podl‘a povahy veci stavebníka, oprávnenú osobu alebo právnickú osobu
uskutoČňujúcu stavbu, aby urobili nápravu, abebo upozorní iný zodpovedný orgán, aby
vykonal potrebné opatrenia.

/l‘ax Bankové spojcnie Číslo učtu IČO Suikové dni
02 / 49 253 II] Pľima banka Slovensko, a. s. SKOS 5600 0000 0018 0034 7007 603317 Pondelok 8 - 12.00 13 — I ‘7,00
02/45 529459 Streda 8-12.00 13—17,30

e-mail: banin4banm.sk DIČ

www.banm.sk 2020887385



Podl‘a 102 ods. 2 stavebného zákona, ak právnická osoba alebo fyzická osoba nedbá
na výzvu orgánu štátneho stavebného dohl‘adu. vydá stavebný úrad rozhodnutie, ktorým

nariadi urobiť nápravu; pri uskutočňovaní stavby móže stavebný úrad práce na stavbe
zastavit‘. Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení prác nemá odkladný účinok. Po vykonaní
nápravy možno v prácach na stavbe pokračovaf len na základe nového rozhodnutia
stavebného úradu.

Podl‘a I 06 ods. I písm. c) stavebného zákona správneho deliktu sa dopustí a pokutou
do 13 278 E sa potresce právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie. ktorá
nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone.
nesplní výzui orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo neurobí opatrenie nariadené
orgánom štátneho stavebného dob l‘adu.

[VIgi. Ri‘(IoÍf K u s ý
starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto



MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA - NOVĚ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

Č. 7557/20 1 8/UKSP/SILJ-šsd

Zápisnica zo štátneho stavebného dohľadu (ďalej len ŠSD) uskutočneného dňa 28.06.2018

Miesto konania: pozemokparc. Č. 18155/1 k.ú. Vinohrady, Bellova 48, Bratislava

ŠSD vykonal:
Ing. arch. poverený zamestnanec stavebné hoú radu MC Bratislava-Nové Mesto

Prítomní:

PodFa prezenč nej listiny

Zhotovitel‘:

Podnet: z podiietu Dr. Bratislava

Prcdmetorn ŠSD: poclnet na prešetlenie dodržovania podmienok uskutočnenia stavby podřa
stavebného povolenia Č. UKaSP-2010/l1/441-OSV-42 zo dňa 25.07.2011 právoplatné dňa
22.12.2014
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Prednosta miestneho úradu
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Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
27922/8510/2018/UKSP/SILJ

02/49253150
14.08.2018

Vec:
Žiadosť o poskytnutie informácií - sprístupnenie

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako povinnej osobe (ďalej len „povinná osoba“)  podľa
ust. § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) bola dňa 25.07.2018
doručené doplnenie podania žiadosti Ing. 
o poskytnutie informácií :

1. Zoznam dokumentov nachádzajúcich sa v spise pre územné konanie a v spise pre stavebné
konanie k predmetnej stavbe

2. Fotokópie všetkých dokumentov nachádzajúcich sa v spise pre územné konanie a v spise pre
stavebné konanie podľa predošlého bodu.

Povinná osoba spôsobom uvedeným v ust. §16 zákona o slobode informácii v zákonnej lehote
sprístupňuje Vami požadované informácie v prílohe.

S pozdravom

Prílohy
1. Rozhodnutie č. ÚKaSP-2007-06/2016-RMK-KHA-673 zo dňa 20.07.2007
2. Rozhodnutie č. A/2008/1232/KIZ zo dňa 14.02.2008
3. Žiadosť o predĺženie lehoty platnosti územného rozhodnutia zo dňa 03.03.2010
4. Oznámenie o začatí konania č. ÚKaSP-2010/279-STE-ozn zo dňa 12.04.2010
5. Rozhodnutie č. ÚKaSP-2010/279-STE-RZ zo dňa 20.04.2010
6. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia zo dňa 29.03.2010
7. Oznámenie o začatí stavebného konania vrátane konania o odstránení stavby zo č.

UKaSP-2010/441-OSV/ozn zo dňa 03.03.2011
8. Rozhodnutie č. UKaSP-2010/11/441/OSV zo dňa 25.07.2011, právoplatné dňa

22.12.2011

mailto:podatelna@banm.sk
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9. Oprava rozhodnutia č. ÚKaSP-2014/2010/11/441-OSV-BEA zo dňa 22.01.2014
10. Oprava rozhodnutia č. ÚKaSP-2011-441-OSV/oprava zo dňa 31.10.2011
11. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia zo dňa 05.06.2013
12. Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na odstránenie stavieb zo dňa 05.06.2013
13. Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na odstránenia stavieb č. UKaSP-2010/11/411-

OSV zo dňa 12.06.2013
14. Oznámenie ukončenia búracích prác zo dňa 19.12.2013
15. Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia zo dňa

22.07.2013
16. Odpoveď Leteckého úradu SR zo dňa 19.08.2013
17. Stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 20.08.2013
18. Vyjadrenie Bratislavskej teplárenskej, a.s. zo dňa 20.08.2013
19. Oznámenie začatia stavby a dodávateľa stavby zo dňa 22.11.2013
20. Odborné stanovisko k možnosti zatienenia rodinného domu na Bellovej 54

navrhovaným bytovým domom na Bellovej 48
21. Námietky a pripomienky k Oznámeniu o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného

povolenia č. ÚKaSP-2010/441-OSV zo dňa 20.08.2013
22. Námietky voči konaniu o predĺžení platnosti stavebného povolenia č.

ÚKaSP2013/1341/Bea-ozn zo dňa 27.09.2013
23. Návrh na obnovu konania č. ÚKaSP-2010/11/441-OSV zo dňa 11.12.2013
24. Výzva na zaplatenie správneho poplatku zo dňa 22.01.2014
25. Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania zo dňa 10.03.2014
26. Postúpenie podania zo dňa 02.01.2014
27. Odvolanie proti rozhodnutiu a zamietnutí obnovy konania zo dňa 31.03.2014
28. Zastavenie konania č. ÚKaSP-2013-14/1341/BEA-21 zo dňa 27.01.2014
29. Odvolanie proti rozhodnutiu č. ÚKaSP-2013-14/1341/BEA-21 zo dňa 24.02.2014
30. Späťvzatie odvolania proti rozhodnutiu č. ÚKaSP-2013-14/1341/BEA-21 zo dňa

27.03.2014
31. Rozhodnutie č. ÚKaS/-2013-14/3134/BEA-10 zo dňa 18.02.2014
32. Oznámenie o zámere realizovať zmenu investičného zámeru k stavebnému povoleniu č.

ÚKaSP-2010/11/441-OSV zo dňa 25.03.2014
33. Podanie zo dňa 25.03.2014 – odpoveď zo dňa 02.04.2014

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
      prednosta miestneho úradu
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