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MESTSKA CAST BRATISLAVA- DEVINSKA NOVA VES 
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2014-1311 715/1743/nar/E/11/V a ··· Vll'dinová----~---12.02.2015 

Vec: Doručenie rozhodnutia Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves 
č. 2014-13/1715/1743/nar/E/llNa zo dňa 30.12.2014 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len 
"stavebný úrad") z dôvodu doručenia rozhodnutia tunajšieho úradu č. 2014-
13/1715/1743/nar/E/llNa zo dňa 30.12.2014 právnym nástupcom účastníka konania Petra 
lllit'a (ktorý zomrel, pôvodne bytom Ivana Bukovčana 13, Bratislava), týmto doručuje 
rozhodnutie Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves č. 2014-13/1715/1743/nar/E/llNa 
zo dňa 30.12.2014, ktorým boli nariadené zabezpečovacie práce na stavbe "Oporný múr- Pod 
Lipovým 48-50" na hranici pozemkov parc. č. 196411 a 1965/2 v katastrálnom území Devínska 
Nová Ves, verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke po dobu 
15 dní. 

Príloha: 
Rozhodnutie č. 2014-1311715/1743/nar/E/llNa zo dňa 30.12.2014 

Doručuje sa: 

In . Zuzana Polášová 
-7 vedúca · 

oddelenie územného konania 
1a stavebného poriadku 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová V es, OVDaŽP, Novoveská 17 l A, 84 3 l O Bratislava
so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli a internetovej stránke 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky 

Vyvesené dňa: . (! . A . J_01 J..--

Pečiatka, podpis: · /--7 / 
/"--

Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis: 
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, v v , , MEST SKA CAST BRA TISLA VA- DEVIN SKA NOVA VES 
oddelenie územného konania a stavebného poriadku - stavebný úrad 

Novoveská 17/A, 843 10 BR AT I S L A V A 49 

Naše číslo: 2014-131171511743/nar/E/11Na Bratislava: 30.12.2014 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad prvého stupňa (ďalej 
len "stavebný úrad") podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon v znení neskorších predpisov, na podklade konanía vykonaného podľa 
§§ 94, 97 stavebného zákona za použitia ust. § 135 stavebného zákona rozhodla v súlade s ust. 
§§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov takto: 

I. Nariaďuje bezpodielovým spoluvlastníkom stavby oporného múru: Ing. Fridrich 
Urland a Edita Urlandová, obaja miesto trvalého pobytu: Špitálska 59, 811 08 
Bratislava, na pozemku CKN parcelné číslo 1964/1, katastrálne územie Devínska 
Nová Ves, aby najneskôr v lehote 60 dní od doručenia tohto rozhodnutia, zabezpečili 
neodkladné zabezpečovacie práce na zabezpečenie stability stavby oporného múru. 

II. Na uskutočnenie zabezpečovacích prác stavebný úrad ukladá bezpodielovým 
spoluvlastníkom pozemku CKN parcelné číslo 1965/2 Ing. Jánovi Jurčo vi a Helene 
Jurčovej, obaja Pod Lipovým 48, 841 07 Bratislava povinnosť strpieť v nevyhnutnom 
rozsahu vykonaníe zabezpečovacích prác Ing. Fridrichom UJ;landom a Editou 
Urlandovou na stavbe oporného múru, obaja miesto trvalého pobytu: Špitálska 59, 
811 08 Bratislava zo svojho pozemku CKN parcelné číslo 1965/2, katastrálne územie 
Devínska Nová Ves. 

Neodkladné zabezpečovacie práce vykonajú spoluvlastníci stavby oporného múru po splnení 
týchto podmienok: 

l. Spoluvlastníci oporného múru na vlastné náklady zabezpečia predchádzajúce statické 
posúdenie stavby. 

2. Zabezpečovacie práce vykoná odborne spôsobilá osoba. 
3. Začatie výkonu zabezpečovacích prác oznámia spoluvlastníci stavby vopred písomne 

stavebnému úradu. 

Odôvodnenie: 

Dňa 02.12.2013 bolo mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, ako vecne amiestne 
príslušnému stavebnému úradu prvého stupňa podľa § 117 ods.! zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
doručené podaníe označené ako " Sťažnosť - betónový múr pod oplotením na hraníci parc. č. 



1964/1 a 1965/2 zo dňa 30.1 l. 2013", prostredníctvom ktorej sa žiadateľ Ing. Ján Jurčo, P Lipovým 48, 841 07 Bratislava domáhal odstránenia stavby múrika. Žiadateľ v podani poukazuje na skutočnosť, že betónový múrik bol postavený z väčšej časti na parcele č. 1965/2, záber pozemku, ktorý vlastni s manželkou má byť 7,33 m2
• Uvádza, že vzhľadom na to, že betónový múrik bol postavený z väčšej časti na pozemku parcelné číslo 1965/2, bol postavený protiprávne. Má za to, že pokiaľ nie je súhlas suseda na vybudovanie betónového múrika v polovičke osi hranice, potom musí byť betónový múrik postavený výlučne na pozemku Ing. Ur!anda a žiadna časť plota - betónového múrika nesmie stáť za hranicou. Ďalej v texte poukazuje na problémy s drevinami na susednom pozemku. Súčasťou podania boli: list zo dňa 18.06.2013 a prílohy k listu, list zo dňa 18.08.2013, zameranie oplotenia zo dňa 30.11.2013, Ix CD fotodokumentácia. 

Dňa 20.12.2013 bolo mestskej časti doručené podanie Ing. Fridricha Urlanda a Edity Urlandovej, obaja Pod Lipovým 50,841 07 Bratislava, prostrednictvom ktorej ako spoluvlastnici pozemku CKN parcelné číslo 1964/1, katastrálne územie Devínska Nová Ves reagujú na sťažnosť Ing. Jána Jurča, ktorú im na vyjadrenie zaslal tunajší stavebný úrad. Uvádzajú že múrik vybudovala pôvodná majiteľka Ing. Kamila Urlandová pred tým, než v roku 1990 predala pozemok Ing. Jurčovi ajeho manželke, námietky voči kvalite múrika "od počiatku", rovnako ako aj pochybnosti akéhokoľvek druhu súvisiace s jeho výstavbou, mali byť vznesené a riešené pri kúpe, a to priamo vtedajšou majiteľkou. V období od decembra 1989 do mája 1991 boli na dlhodobom služobnom pobyte v zahraničí, takže nemohli byť zainteresovani do jednania ani s predávajúcou a ani s kupujúcim. Uvádzajú, že vyjadrenie Ing. Jurča o ich vyše ročnom odrnietani komunikácie s nim sa nezakladá na pravde, ich ochota o konštruktívne riešenie opravy najviac poškodenej časti múrika počas jari 2013 naposledy aj v prítomnosti dodávateľa, ktorého objednali skončila odmietnutím spolupráce zo strany Ing. Jána Jurča. Záverom uvádzajú, že tvrdenia ohl'adom zelene sú zavádzajúce, odlišné od skutočnosti a jednostranné tendenčné, posudzovanie hranic ich pozemku s ostatnými susediacimi pozemkami nie je podľa ich názoru v kompetencii Ing. Jurča a jeho manželky, pre určenie presnej polohy múrika vzhl'adom na hranice pozemkov je v zmysle platných predpisov pre nich akceptovateľný jedine výsledok merania realizovaného autorizovaným geodetom, posledné úradné vytýčenie hranice bolo vykonané v auguste 2013 na základe ich ·objednávky, k prílohám sa nevyjadrujú, sú podľa ich názoru irelevantné k predmetu sťažnosti. 

Dňa 10.12.2013 bolo mestskej časti Bratislava - Devinska Nová Ves ako vecne arniestne príslušnému stavebnému úradu prvého stupňa podľa § 117 ods.! zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov doručené podanie označené ako " Sťažnosť zo dňa 05.12)013", prostredníctvom ktorej sa žiadateľ Ing. Fridrich Urland a Edita Urlandová, Pod Lipovým 50, 841 07 Bratislava sťažujú na znečisťovanie ich záhrady pozemok parc. č. I 964/1 v katastrálnom územi Devínska Nová Ves zo strany susedov Ing. Jána Jurča a jeho manželky, Pod Lipovým 48, 841 07 Bratislava. Súčasťou sťažnosti je fotodokumentácia stavu znečisťovania hriadky zo dňa 17.8.2013, 17.9.2013 a 17.11.2013 aj so zostrihanými tujami. Dňa 20.12.2013 Ing. Fridrich Urland s manželkou doručili na tunajší stavebný úrad" žiadosť o uvedenie správneho predmetu sťažnosti, Váš list č. bNV 201311743/výzva/Va". Dňa 31.12.2013 bolo Ing. Jánom Jurčom s manželkou, Pod Lipovým 48, 841 07 Bratislava doručené na stavebný úrad stanovisko k výzve č. DNV 2013/1743/výzva/Va. 

Dňa 24.01.2014 vykonal orgán štátneho stavebného dohľadu na pozemkoch CKN parcelné číslo 1964/1, I 965/2, katastrálne územie Devínska No vá V es štátny stavebný doh!' ad, kde zistil, že betónový múrik o d.Ížke cca 46 m na hranici pozemkov CKN parcelné číslo 196411, 1965/2, katastrálne územie Devinska Nová Ves je poškodený a bolo zistené jeho nakláňania na pozemok 
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CKN parcelné číslo 1965/2, katastrálne územie Devínska Nová Ves. Orgán štátneho stavebného dohľadu vyhotovil fotodokumentáciu, z ktorej je zrejmé, že betónový múrik vykazuje praskliny a čiastočne sa nakláňa na pozemok parcelné číslo 1965/2, katastrálne územie Devínska Nová Ves. K stavbe označovanej ako múrik je potrebné uviesť, že sa jedná o jednoduchú stavbu oporného múru v svahovitom terénne. 
Prítomní manželia Jurčoví k veci uviedli, že stavebníkom je pán Fridrich Urland s manželkou. Manželia Jurčovci kúpili predmetnú nehnuteľnosť v roku 1990, pričom bol už betónový múrik zrealizovaný. Oporný betónový múr je umiestnený podľa manželov Jurčových na 80% na pozemku parc. č. 1965/2, žiadajú odstránenie oporného betónového múru v dezolátnom stave z ich parcely. Pritonmá p. E. Urlandová k veci uviedla, že trvá na stanovisku zo dňa 12.12.2013. 
Dňa 31.12.2013 bolo tunajšiemu stavebnému úradu doručené stanovisko Ing. Jána Jurča s manželkou, Pod Lipovým 48, 841 07Bratislava. Dňa 03.02.2014 bolo doručené tunajšiemu stavebnému úradu písonmé vyjadrenie Ing. Jurča s manželkou k písonmému vyjadreniu a stanovisku manželov Urlandových z 12.12.2013. Stavebný úrad po vykonani štátneho stavebného dohľadu pristúpil k zabezpečeniu Geodetického zamerania hranice prostredníctvom posudku, ktorý bol vypracovaný dňa28.04.2014 a doručený stavebnému úradu dňa 13.05.2014. 

Z obsahu listov vlastníctva č. 331, evidovaný u Okresného úradu Bratislava pre katastrálne územie Devínska Nová Ves vyplýva, že bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemku CKN parcelné číslo 1964/1 o výmere 730m2
, druh pozemku: záhrady sú Ing. Fridrich Urland a Edita Urlandová, obaja miesto trvalého pobytu: Špitálska 59, 811 08 Bratislava. Z obsahu listov vlastníctva č. 1928, evidovaný u Okresného úradu Bratislava pre katastrálne územie Devínska Nová Ves vyplýva, že bezpodielovými spoluvlastm1ani pozemku CKN parcelné číslo 1965/2 o výmere 496m2

, druh pozemku: záhrady sú Ing. Ján Jurčo a Helena Jurčová, obaja bytom Pod Lipovým 48, 841 07 Bratislava. 

Podľa § 3 ods.1 správneho poriadku: "Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy jýzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinnosti." 
Podľa § 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. " 

Podľa § 94 ods.l stavebného zákona: "Ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, pripadne značné majetkové alebo kultúrne hodnoty, a ak nie je nevyhnutné stavbu ihneď odstránit; nariadi stavebný úrad vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby. " 
Podľa § 94 ods.2 stavebného zákona: ,,Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a ak sa vykonanie ·zabezpečovacích prác alebo odstránenie stavby nedá zabezpečiť inak, stavebný úrad nariadi právnickej osobe alebo jýzickej osobe, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonať neodkladné práce a určí pre ne podmienky." 

Podľa § 94 ods.3 stavebného zákona: ,Neodkladné zabezpečovacie práce a odstránenie stavby sa robia na náklad vlastníka stavby. " 
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Podľa § 94 ods.4 stavebného zákona: " Ustanovenia odsekov l až 4 sa primerane použijú, ak s zabezpečovacie práce pre terénne úpravy, práce a zariadenia nariaďujú podľa tohto zákona. " 
Podľa§ 97 ods.l stavebného zákona: "Účastníkmi konania podľa§ 86 až 96 sú právnické osoby a .fYzické osoby, ktoré mqjú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. " Podľa § 98 ods.! stavebného zákona: "Štátny stavebný dohľad zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických osôb a fYzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a z terénnych úprav, prác a zariadení podlá tohto zákona. " 

Podľa § 135 ods.! stavebného zákona: ,.,Na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacích alebo zabezpečovacích prác a na odstránenie stavby a informačných, reklamných a propagačných zariadení môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí mqjú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb." 

K prejednávanej veci je potrebné uviesť, že stavebný úrad z vlastného alebo cudzieho podnetu je povinný prešetriť vo svojom územnom obvode nedodržiavanie povinnosti vlastníka na riadnu údržbu stavby. Šetrenie je úlohou povereného orgánu štátneho stavebného dohľadu, ktorý vykoná, prípadne aj za účasti prizvaných autorizovaných osôb alebo znalcov, posúdenie stavebno-technického stavu stavby a podľa možnosti aj právneho stavu stavby (vlastníckych práv, súladu so stavebným poriadkom). 
Orgán štátneho stavebného dohľadu z prešetrenia spísal zápisnicu s popisom stavebnotechnického stavu stavby oporného múru, ktorú doložil fotodokumentáciou. Z fotodokumentácie je zrejmé, že jednoduchá stavba je v dezolátnom stave, t.j. múr sa nakláňa, odpadávajú z neho kúsky betónu a vykazuje viaceré praskliny. Tento stav ohrozuje vlastníkov susedného pozemku CKN parcelné číslo 1965/2, katastrálne územie Devínska Nová Ves. 

Vzhľadom k uvedenému stavebný úrad začal ex offo konanie o nariadeni zabezpečovacích prác, pričom toto konanie oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. DNV 2014-13/1715/zabNa, DNV 2014-13/1743/zabNa zo dňa 10.11.2014 a umožnil im, aby sa pred vydanim rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a na vyjadrenie určil 7 dni odo dňa doručenia oznámenia. Na základe tohto oznámenia zaslali svoje stanovisko Ing. Fridrich Urland a Edita Urlandová, že sa v plnom rozsahu pridržiavajú svojich písomných prejavov vôle a dokladov, ktoré boli zaslané na úrad. Taktiež na oznámenie zareagovali písomne aj Ing. Ján Jurčo a Helena Jurčo vá, kde uviedli, že majú výhradu voči vyjadreniu "bezpodielové spoluvlastníctvo", nakoľko sa na vybudovani oporného múru nezúčastňovali finančne a ani fYzicky a že oporný múr bol postavený na pozemku parc. č. 1965 a bol legalizovaný v roku I 995 pri kolaudácii susedného rodinného domu a trvajú na jeho odstráneni z dôvodu, že sa nachádza na ich pozemku . 

. Stavebný úrad k výhrade manželov Ing. Jána Jurčo a Heleny Jurčo vej uvádza, že týmto rozhodnutím stavebný úrad nariaďuje zabezpečovacie práce na stavbe oporného múru jeho vlastníkom Ing. Fridrichovi Urlandovi a Edite Urlandovej, tak ako to ''YPiý-va z výroku rozhodnutia. Čo sa týka požiadavky odstránenia oporného múru z dôvodu jeho údajného umiestnenia na ich pozemku, stavebný úrad uvádza, že keďže sa nejedná o nepovolenú stavbu, čo vyplýva z ich vyjadrenia k oznámeniu o jej legalizácií v roku 1995, absentuje zákonný dôvod na začatie konania o odstráneni stavby oporného múru z úradnej povinnosti a následné nariadenie odstránenia stavby. Týmto rozhodnutím stavebný úrad nariaďuje vlastnikom stavby 
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neodkladné zabezpečovacie práce na odvrátenie možného rizika ohrozenia života alebo zdravia 
osôb. 

List vlastníctva na pozemok reg. CKN parc. č. 1964/3 v katastrálnom území Devínska Nová Ves 
nie je založený. Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 4300 vlastníkmi parciel registra "E" č. 11/2 (o 
výmere 8m2

) a č. 14/2 (o výmere 7m2
) v katastrálnom území Devínska Nová Ves sú Irma 

Martanovičová, Hradištná l, 841 07 Bratisláva, Milada Čechová, Hradištná 7, 841 07 Bratislava, 
Peter liliť, Ivana Bukovčana 13, 841 08 Bratislava a Milena Golkovská, Ševčenkova 24, 851 Ol 
Bratislava. 

Z obsahu spisového materiálu je zrejmé, že vlastníkmi stavby oporného múru sú Ing. Fridrich 
Urland a Edita Urlandová, obaja miesto trvalého pobytu: Špitálska 59, 811 08 Bratislava. 
K uvedenému je potrebné uviesť, že obsahom spisového materiálu je aj vyjadrenie vlastníkov 
stavby zo dňa 09.07.1990, ktorý je vY.iadrenim účastnikov v stavebnom konani, ktorého 
predmetom bolo povolenie stavby rodinného domu pre stavebníkov Ing. Ján Jurčo a Helena 
Jurčová, v súčasnosti obaja Pod Lipovým 48, 841 07 Bratislava. V bode 2 vlastníci stavby 
konštatujú, že spodnú časť oplotenia - oporný múrik vybudovali, pripravili pred odchodom. 
Oporný múr je samostatnou vecou, nie je súčasťou pozemku a preto je potrebné nariadiť 
vykonanie prác vlastníkovi jednoduchej stavby. 

Keďže z obsahu spisového materiálu je zrejmé, že oporný múr je obnažený s poukazom na 
svahovitý terén práve v smere na pozemok parcelné číslo 1965/2, katastrálne územie Devínska 
Nová Ves, pristúpil stavebný úrad k uloženiu povinnosti vlastníkom pozemku CKN parcelné 
číslo 1965/2 strpieť vykonanie zabezpečovacích prác vlastníkmi oporného múru. 

Stavebný úrad má za to, že vlastníctvo k jednoduchej stavbe oporného múru a najmä zlý 
stavebno - technický stav tejto stavby nie sú sporné, a preto z dôvodu objektívne zistenej 
potreby nariadenia zabezpečovacích prác rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dni odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava - Devínska No vá V es, 
Novoveská 17/A, 843 Ol Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor 
výstavby a bytovej politiky, Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava 4. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Prílohy: 
zákres oporného múra do KKM 
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Doručí sa: 
Účastníci konania: 
l. Ing. Fridrich Urland, Špitálska 59, 811 08 Bratislava 2. Edita Urlandová, Špitálska 59, 811 08 Bratislava 3. Ing. Ján Jurčo, Pod Lipovým 48, 841 07 Bratislava 4. Helena Jurčová, Pod Lipovým 48, 841 07 Bratislava 5. Jaroslav Hvizd', Pieskovcová 61, 841 07 Bratislava 6. Irma Martanovičová, Hradištná l, 841 07 Bratislava 7. Milada Čechová, Hradištná 7, 841 07 Bratislava 8. Peter Illiť, Ivana Buk:ovčana 13, 841 08 Bratislava 9. Milena Go!kovská, Ševčekova 24, 851 Ol Bratislava 

Na vedomie: 
10. OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OH, Karloveská 2, 842 33 Bratislava ll. OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OPK, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 12. Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, OVŽP, Novoveská 17/A, 843 JO Bratislava 
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Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves 
· oddelenie územného konania a 

stavebného poriadku- stavebný úrad 
Tento 'lýkres je dokladom stavebného pQvotenia 

č.j. <k?.Jtt:~.t3/?.1.1.ii/1PIJ /mr j E(1i/li"J 
a je platný len pri dodržaní podmienok 
uvedených v povolen(. i 
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