Mestslci dasd Bratislava-Nov6 Mesto

Miestny rirad Bratislava-Nov6 Mesto
Junacka

1

832 91 Bratislava 3

NaSa zna.dka:

VEC:
Ziadosd

o spristupnenie inform6cii podlh z6kona E.2:r1/zooo Z.z. o slobodnom pristupe
zmene a doplneni niektorj'ch z6konov (z6kon o slobode informricii)

k informdci6m a o

v platnom zneni.

MestskS dast Bratislava-Nov6 Mesto povolila rozhodnutim t,. 12153/2016-277
/2012 /UXSp TUaOL-26 zo
12' 4. 20L7 prSvoplatnfm dila 24. 8. 20L7 stavbu ,,Rodinnf dom Deviata rekonstrukcia
a dostavba,,
na Deviatej ul. d. 5 v Bratislave, v lokalite Koliba - Kamenn6 sady.
Na z6klade podnetu na vykonanie St5,tneho stavebn6ho dozoru z dOvodu podozrenia na poruienie

dia

rydan6ho stavebn6ho povolenia zo dia 17. 5. 2018 podan6ho osobne na podatelhi s dislom zdznamtt
18179 MC Bratislava-Nov6 Mesto ako prislu5ny stavebnj'irrad oznS^rnil dn;22. S. 2018
vykon itritneho

stavebn6ho dohfadu.

Dia 19. 6' 2018 o 10.00 hodine uskutodnil stavebny rirad St5tny stavebnf dohfad o vysledku ktor6ho
informoval stavebnf (uad listom d 6969120L8/(IKSP/HADL-ozn.vj'sl.SSD zo dia zg. ti. zora. z
oz16menia vyplj'va, Ze stavebnici zmenili stavbu v rozpore so stavebnfm povolenim, resp. odstrd,nili
dasd
stavby bez povolenia a z tohto d6vodu d6 stavebnf rirad podnet na priestupkov6 konanie v zmsle 105
$
ods. 2 pism. a) v spojeni s pism. c) stavebn6ho z6kona.
Podla zS,kona o 2ll/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k inform6ci6m a o zmene a doplneni niektorych
z6konov v platnom zneni (dalej v texte iba zS,kona) Ziadam povinnri osobu MC Bratislava-Nov6 Mesto
($ 2 ods. 2 z6kona) o spristupnenie nasledovnfch inform6cii:
1. Zistil stavebnj' (trad ako orgd,n 5t6,tneho stavebn6ho dohfadu na stavbe zilvadt ($ 102 ods. 1
Stavebn6ho zdkona)?

2. Yyzval stavebny trad stavebnika, oprS,vnenir osobu alebo pr6vnickir osobu uskutodi.ujtcu stavbu,
aby urobili nSpravu? ($ 102 ods. 1 Stavebn6ho z6kona)?
3. Ak stavebnf urad vydal v"j,zvu (podla predo5l6ho bodu), md, vedomost o tom, di bola n6prava
vykonanS?

4. PoZiadal stavebnik o zmenu vyda^n6ho stavebn6ho povolenia (zmenu stavby pred dokondenim
resp.
inri, Ziadosd podobn6ho charakteru)?
5. Vydal stavebny rirad rozhodnutie (resp. inf dokument podobn6ho cha.rakteru), ktorj.m bolo zmenen6
(upraven6) vydan6 stavebn6 povorenie (.. t2tsgl2ot6-2zz
l20tl /OxsrTuariL-zat"
6. Komu a kedy dal stavebny irrad podnet na priestupkov6 konanie v zmysle 10b ods. 2 pism. a), c)
$
stavebn6ho zfikona?
7. Ak priestupkov6 konanie (podlb predobl6ho bodu) rie5il stavebny irrad MC Bratislava-Nov6 Mesto,
Ziadam spristupnit aj nasledovnri inform6,ciu: Bolo priestupkov6 konanie ukonden6? Ak d,no, Ziadam
spristupnid rozhodnutie (resp. inj'dokument podobn6ho cha,rakteru) popisujrice vysledok priestupkov6ho konania.

Ako Ziadatel Ziadam o spristupnenie poZadovanej inform6,cie pisomne v z6konom stanovenej lehote.

V Bratislave, 12. 8.

2018

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
-

Prednosta ni iestneho úradu

Váš list číslo/zo
dňa
13 8 2018

Bratislava

Naša značka

Vybavuje//®

28425/8815/2018/UKSP/HADL
1-116

02/492531 55/Iubica.hadekova@banm.sk

Vec:
Ziadost‘ o inforrnáciu 211/2000 1-116

—

15 8 2018

Odpoved‘.

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (d‘alej len „úrad“) ako povinnej osobe podl‘a ust. 2 ods. I zákona
Č. 2 11/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k inf‘orrnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o slobode informá cií“) bola dňa 13. 8. 2018 doruč ená žiadost‘
o poskytnutie informá ciív citovanom znení:
-

„Mestská čast‘ Bratislava-Nové Mesto povolila rozhodnutím č. 12153/2016_277/2017/úKSPÍHADL-26 zo dňa
12. 4. 2017 právoplatným dňa 24. 8. 2017 stavbu „Rodinný dom Deviata rekonštrukcia a (JOstaVba“ na
Beviatej ul. Č. 5 v Bratislave, v lokalite Koliba Kamenné sady.
Na základe podnetu na vykonanie štátneho stavebného dozoru z dövodu podozrenia na potušenie
vydaného stavebného povolenia zo dňa 17. 5. 2018 podaného osobne na podatel‘ni s číslom záznamu 18179
MC Bratislava-Nové Mesto ako prís1uný stavebný úrad oznámil dňa 22. 5. 2018 výkon štátneho stavebného
-

-

dohl‘adu.
Dňa 19. 6. 2018 o 10.00 hodine uskutočnil stavebný úrad štátny stavebný dohl‘ad o výsledku ktorého
informoval stavebný úrad listom Č. 6969/2O18JUKSPJHABL-Ozn.výsl.SSD zo (lňa 29. 6. 2018. Z oznánienia
vyplýva, že stavebníci zinenili stavbu v rozpore so stavebným povolením, resp. odstľánili čast‘ stavby bez
a)
povolenia a z tohto dövodu dá stavebný úrad podnet na priestupkové konanie v zmysle 105 ods. 2 písm.
v spojení s písm. c) stavebného zákona.
Podl‘a zákona č. 2 11/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
Nové
zákonov v platnom znení (d‘alej v texte iba zákona) Vás žiadani ako povinnú osobu MC Bratislava
informácií:
nasledovných
Mesto ( 2 ods. 2 zákona) o sprístupnenie
Stavebného
1. Zistil stavebný úrad ako orgán štátneho stavebného dohl‘adu na stavbe závadu ( 102 ods. 1
zákona)?
stavbu, aby
2. Vyzval stavebný úrad stavebníka, oprávnenú osobu alebo právnickú osobu uskutočňujúcu
urobili nápravu? ( 102 ods. 1 Stavebného zákona)?
či bola náprava
3. Ak stavebný úrad vydal výzvu (podl‘a predošlého bodu), má vedomost‘ o tom,
vykonaná?
dokončením resp. má
4. Požiadal stavebník o zmenu vydaného stavebného povolenia (zmenu stavby pred
žiadost‘ podobného charakteru)?
ktorým bob znienené
5. Vydal stavebný úrad rozhodnutie (resp. iný dokument podobného charakteru),
(upravené) vydané stavebné povolenie Č. 12153/2016_277/2017/UKSPÍHADL-26?
105 ods. 2 písm. a), c)
6. Komu a kedy dal stavebný úrad podnet na priestupkové konanie v zmysle
stavebného zákona?
—

Bankové spojenie
e/faX
Prima banka Slovensko, a. s.
02/49 253 111
02/45 529459
e-mail: hanm(banm.sk
vww.banm.sk
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ové
Bratislava-N
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úrad
7. Ak priestupkové konanie (podl‘a predošlého bodu) nešil stavebný
žiadam
žiadaiu sprístupnit‘ aj nasledovnú informáciu: Bob priestupkové konanie ukončené? Ak áno,
výsledok
popisujúce
sprístupnit‘ rozhodnutie (resp. iný dokument podobného charakteru)
priestupkového konania.
Iebote.“
Ako žiadateľ žiadam o sprístupnenie požadovanej informácie písonine v zákonom stanovenej
16 zákona o slobode informácií, inforrnácie
Stavebný úrad v rozsahu a spósobom uvedeným v ust.
v bodoch L až 7. sprístupňuje:
Stavebný úrad ako orgán štátneho stavebného dohl‘adu na stavbe závadu nezistil.
k 1.:
Stavebný úrad nevyzval stavebníka, oprávnenú osobu ani právnickú osobu uskutočňujúcu stavbu, aby
k 2.:
urobili nápravu.
Stavebný úrad na stavbe závadu nezistil, takže nevyzval stavebníka, oprávnenú osobu ani právnickú
k 3.:
osobu uskutočňujúcu stavbu, aby urobili nápravu, takže ani nemóže mat‘ vedornost‘ o tom, či bola
náprava vykonaná.

Vysvetlenie postupu stavebného úradu k bodom ]. až 2.:
rozostavanosti (dňa
Stavebný úrad, na základe zistení z vykonaného SSD na rozostavanej stavbe v štádiu
múrov Lpp
nosných
čast‘
betonáž,
pre
debnenie
osadené
nej
19.6.2018): zabetónovaná podkladová doska, ria
prieskumu,
eologického
inžiniersko-g
správu
zrealizovaná a na základe predloženýcli dokladov (záverečná
resp.
záveru,
k
dospel
denníku)
technická správa k realizačnému projektu, statický posudok, zápis v stavebnorn
ktoré
rnúrov,
ich
posúdeniu, že stavebníci tým, že odstránili aj časti póvodnýcb starých staticky nevyhovujúc
odborne spósobilých
vykazovali trhliny aj cez stužujúce vence a ich stabilita bola narušená (čo dokazujú zistenia
a vydaného SP, nic je
osób), ale inak stavbu realizujú bez závad v zmysle schválenej projektovej dokumentácie
dóvod na vyzývanie stavebníkov na urobenie nápravy, alebo výkon potrebných opatrení.
rozsah búracích prác
Faktom je, že stavebníci pri realizácii povolenej stavby nedodržali v plnom rozsahu póvodný
narušených múrov,
staticky
starých
navrhnutých v schválenej PD pre vydan je stavebného povo lena. Nam iesto
tvar ani objem
nezmenili
zrealizovali nové monolitické konštrukcie, umiestnené v póvodných trasách, pričorn
IG-prieskume a spracovaní
navrhovanej stavby. K tomuto kroku dospeli následne, pri zisteniach o podloží pri
žiadne závady, ktorými
realizačného projektu stavby. Stavebný úrad na vykonanom SSD nezistil pri realizácii ani
by bob nad prípustnú micru negatívne ovplyvňované alebo poškodzované životné prostredie.
stavby pred dokončením,
Stavebný úrad preto vyhodnotil, že nic je potrebné pristúpit‘ ku konaniu o zmene
konanie.
a následne oznámil, resp. dal podnet právnikovi stavebnému úradu na priestupkové
k 4.:
k 5.:
k 6.:

dokončením nepožiadal,
Stavebník o zmenu vydaného stavebného povolenia, ani o zmenu stavby pred
ani inú žiadosť podobného charakteru nepodal.
bob zmenené
Stavebný úrad rozliodnutie (ani iný dokument podobného charakteru), ktorým
nevydal.
DL-26,
7/UKSP/HA
(upravené) vydané stavebné povolenie Č. 12153/2016277/201
105 ods. 2 písm. a)
Stavebný úrad dal dňa 29.6.2018 podnet na priestupkové konanie v zmysle
a stavebného
konania
ťizemného
v spojení s písm. c) stavebného zákona, právnikovi na oddelení
poriadku Miestneho úradu M.č. Bratislava Nové Mesto.
podobného charakteru
Priestupkové konanie nebobo ukončené. Rozhodnutie, ani iný dokument
popisujúci výsledok priestupkového konania neboli vydané.
—

k 7.:
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JUDr. Ing.

ubomír Baník

prednosta rniestneho úradu

