
MESTSKA ČASŤ BRATISLÁVA - KÁRLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Číslo : KV/SU/2171/2018/16465/HK Bratislava 12.10.2018

Začatie konania z vlastného podnetu o dodatočnom povolení resp. o odstránení zmien
časti stavby a výzva na predloženie dokladov s rozhodnutím o prerušení konania

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podl'a
§ 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podl'a § 7a ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej
rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podl'a
čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podra § 88a ods. (1) a v súlade s § 88 ods. (1)
písm. b) stavebného zákona v nadváznosti na ustanovenie § 18 ods. (2) zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok")

zaěína konanie z vlastného podnetu o dodatočnom povolení resp. o odstránení zmien časti stavby

názov ěasti stavby: ,,Byt č. 0-1009 v bytovom dome na ulici Pribišova č. 4 v Bratislave ':
vlastník bytu : Ing. Wasta Amosová, Kolískova 2, 841 05 Bratislava,
miesto stavby : byt č. O-1009 na 10. poschodí v bytovom dome na ulici Pribišova č. 4 v Bratislave,

stavba so súpisným číslom 3083, pozemok registra ,,C" parcelné čísla 1669/107,
katastrálne územie Karlova Ves, list vlastníctva č. 3470,
bývanie, bytová budova - bytový dom.účel stavby:

Na základe podnetu bol dňa 09.06.2017 na mieste stavby vykonaný štátny stavebný dohrad (d'alej len
,,ŠSD") povereným zamestnancom stavebného úradu.

Označenie predmetného miesta stavby bolo zadefinované v súlade s aktuálnymi údajmi uvedenými na
výpise z listu vlastníctva č. 3470, katastrálne územie Karlova Ves, vedenom na Urade geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky.

V zmysle § 15 ods. (1 ) vyhlášky č. 79/ 1996 Z.z Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky okatastri nehnuterností aozápise
vlastníckych a iných práv k nehnuternostiam (katastrálny zákon) (d'alej len ,,vyhláška č. 79/ 1996 Z. z."):
íí Vybrané údaje o nehnuternostiach, vlastníkoch, právach a o iných vzt'ahoch k nehnuternostiam a iné údaje
SZ2 uvedené na liste vlastníctva."

V zmysle § 13 ods. (4) vyhlášky č. 79/1996 Z.z:
,, Udaje o bytoch a nebytových pržestoroch obsahujú súpisné číslo stavby, parcelné číslo pozemku, na kíorom
je dom postavený, adresu, číslo poschodia, číslo bytu, druh nebytového priestoru, podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu, podiel na pozemku a iné identifikačné údaje."

Pri výkone ŠSD bolo zistené, že vpredmetnom byte boli uskutočnené zmeny bez príslušného
povolenia stavebného úradu.

Zistené skutočnosti na mieste stavby:
Stavebné práce uskutočňované v predmetnom byte:
- výmena omietok, podláh, rorvodov elektroinštalácie,

sú považované za udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.
- odstránenie troch priečok:

* priečka ,,A" - medzi predsieňou a kuchyňou,
* priečka ,,B" - medzi kuchyňou a spálňou-7,
* priečka ,,c" - medzi halou a obývacou izbou,

- na loggii ,,2" so vstupom zo spálne-6 chýba zábradlie,
- zasklenie loggie ,,1 " s umiestnením plastového trojokna na novovymurovaný parapet,
- v predmetnom byte sa nachádza množstvo stavebného materiálu.
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Vlastníka predmetného bytu zastupoval splnomocnený zástupca Ing. Pavol Amos, Pribišova 4,
841 05 Bratislava (d'alej len ,,zástupca vlastníka'), ako je uvedené -aj v zázname ŠSD, ktorý zároveň aj
vlastnoručne podpísal ako zástupca vlastníka.

Zástupca vlastníka uviedol, že stavebné úpravy a udržiavacie práce uskutočnené v predmetnom byte
v rozsahu: výmena omietok, podláh, rozvodov elektroinštalácie, odstránenie priečky ,,A': zasklenie loggie
,,1" - medzi vstupnou chodbou bytu a kuchyňou, boli uskutočnené na základe súhlasu stavebného úradu
v roku 2002.

Zástupca vlastníka d'alej uviedol, že priečka ,C" - medzi halou a obývacou izbou bola odstránená už
pred tým ako vlastník kúpil predmetný byt.

Zasklenie loggie ,,1" sumiestnením plastového trojokna na novovymurovaný parapet bolo
uskutočnené na základe súhlasu stavebného úradu s ohlásenými stavebnými úpravami č. KV/SU/3320/20 14/
14715fKK zo dňa 30.10.2014.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves prijala dňa 19.07.2017 elektronickou poštou od predsedkyne
Spoločenstva vlastníkov bytov Pribišova 4 predmetného bytového domu oznámenie o dorobení stavebných
prác na predmetnom bytovom dome, v ktorom bolo okrem iného uvedené, že na lodžii (lodžii ,,2") bola
realizovaná predná lodžiová doska so zábradlím bez predsunutia nosníka.

Orgán ŠSD vyhodnotil stavebnú úpravu - odstránenie priečok ,,B" a ,,c" ako závadu na stavbe
a v súlade s Fg 102 ods. (l ) stavebného zákona vyzval stavebníka resp. vlastníka bytu aby predložil v lehote
do 30.09.2017 statické posúdenie vypracované oprávnenou osobou, že predmetnou stavebnou úpravou
nevznikol zásah do nosnej konštrukcie predmetného bytového domu, vrátane posúdenia vplyvov tiaže
stavebného materiálu na nosnú konštrukciu predmetnej stavby.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves prijala dňa 02.10.2017 od zástupcu vlastníka predmetného bytu
doplnenie podnetu na výkon ŠSD-Statické- posúdenie stavby, ktoré ňpracoval v-terrníne 04/2002
autorizovaný stavebný inžinier Ing. Arpád Baláž, reg. č. 0611 *A*3-1, Statika stavieb.

Predložené statické posúdenie nie je dostatočným podkladom pre posúdenie predmetnej veci, nakol'ko
nie je kompletné, ale sú v ňom vynechané informácie potrebné pre posúdenie predmetnej veci, a preto
nebolo možné spol'ahlivo vyhodnotit', či predmetnou stavebnou úpravou nevznikol zásah do nosnej
konštrukcie stavby a nemá vplyv na stabilitu konštrukcie predmetného bytového domu. V predloženom
statickom posúdení taktiež chýba posúdenie vplyvov tiaže stavebného materiálu na nosnú konštrukciu
predmetnej stavby.

Orgán štátneho stavebného dohl'adu na podklade doplneného podnetu v záujme zabezpečenia ochrany
vere3ného záujmu, ako aj práv a právom chránených záujmov spoluvlastníkov predmetnej stavby bytového
domu, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny a z vlastností stavby pri jej užívaní
a vzmysle § 102 ods. (1) stavebného zákona vyzval výzvou č. KV/SU/1937/2017/17969/HK zo dňa
24. 10.2017 stavebníka resp. vlastníka bytu, aby bez zbytočného odkladu, najneskór do 30 dní od doručenia
tejto výzvy, predložil kompletné statické posúdenie vypracované oprávnenou osobou, že predmetnou
stavebnou úpravou nevznikol zásah do nosnej konštrukcie predmetného bytového domu, vrátane posúdenia
vplyvov tiaže stavebného materiálu na nosnú konštrukciu predmetnej stavby.

Do dnešného dňa vlastník bytu nedoplnil požadované doklady.
Vzhradom na zistené skutočnosti orgán ŠSD postúpil podnet stavebnému úradu a stavebný úrad podra

§ 88a ods. (1) a v súlade s § 88 ods. (1) písm. b) stavebného zákona začína konanie z vlastného podnetu
o dodatočnom povolení resp. o odstránení zmien časti stavby.
Podra § 54 stavebného zákona:
,, Stavby, ich zmeriy a udržiavacie práce na nich sa m6žu uskutočňovat' iba podra stavebného povolenia alebo
na základe ohlásenia stavebnému úradu."

Podra § 55 ods. (1) stavebného zákona:
,,Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiar tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy
rieustanovujú žnak, pri stavbách každého druhu bez zretera na ich stavebnotechnžcké vyhotoverúe, účel a čas
trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj prí zmene stavieb, najmčž pri prístavbe, nadstavbe a pri
stmebných úpravách."

Podl'a § 88a ods. (1) stavebného zákona:
,,A/c 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, najmá s ciermi
a zámermi územného plánovania, a osobitnýmí predpismL"
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Podra § 88a ods. (7) stavebného zákona:
,,Na koname o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzt'ahujú ustanovenia § 58 až 66 stavebného
zákona.?

Podra § 18 ods. (2) správneho poriadku:
,Koname je začaté dňom, ked' podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci
rozhodmtt'. Pokiar sa konanie začína na podnet správneho orgánu, je konanie začaté dňom, ked' tento orgán
urobžl voči účastníkovi konania prvý úkon."

Súčasne stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 88a ods. (1 ) stavebného zákona

vyzýva

stavebníka, Ing. Vlastu Amosovú, Kolískova 2, 841 05 Bratislava, aby najneskór v lehote do 15 dní odo
doručenia tejto písomnosti predložil tunajšiemu stavebnému úradu nasledovné doklady:

žiadost' o dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby v ktorej uvedie údaje podl'a ustanovenia § 8
ods. (1) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (d'alej len ,,vyhláška č. 453/2000 Z. z.") a podl'a
§ 88a ods. (1) stavebného zákona predloží doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore
s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmá s ciermi a zámermi územného plánovania
a osobitnými predpismi,
doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške podra položky č. 61 sadzobníka správnych poplatkov,
ktorý je prílohou k zákonu č. 145/ 1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

a zároveň aby stavebník najneskór v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto písomnosti predložil
tunajšiemu stavebnému úradu nasledovné doklady:
* kópiu katastrálnej mapy,
* projektovú dokumentáciu zmien časti stavby vypracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach;
* statický posudok zmien časti stavby, vrátane posúdenia vplyvov tiaže stavebného materiálu na nosnú

konštrukciu predmetnej stavby, vypracovaný oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach,
súhlas nadpolovičnej váčšiny vlastníkov bytových a nebytových priestorov predmetného bytového domu
so stavebnými úpravami v súlade s § 14 zákona č.l82/1993 Z. z. ovlastníctve bytov anebytových
priestorov,
súhlas stavebného úradu z roku 2002 na základe ktorého boli uskutočnené stavebné úpravy a udržiavacie
práce v predmetnom byte v rozsahu: výmena omietok, podláh, rozvodov elektroinštalácie, odstránenie
priečky ,,A': zasklenie loggie ,,1? - medzi vstupnou chodbou bytu a kuchyňou.

V zmysle § 8 ods. (l) zákona o správnych poplatkoch, správny poplatok je potrebné zaplatit' v lehote
15-tich dní od doručenia tejto výzvy a doklad o zaplatení predložit' na stavebný úrad najnesk«5r piaty
pracovný deň po uplynutí lehoty.

Zo znenia § 88a stavebného zákona je zre3mé, že v konaní o dodatočnom povolení stavby je dókazné
bremeno preukázania súladu zrealizovanej stavby s verejným záujmom na strane stavebníka.

Predložením vyššie uvedených dokladov nie je dotknuté právo stavebného úradu, aby si na
presné a úplné zistenie skutočného stavu veci obstaral (vyžiadal) d'alšie potrebné podklady pre
rozhodnutie. Rozsah a spósob zist'ovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán (§ 32 ods. (1)
a (2) správneho poriadku).

Stavebný úrad upozorňuie na ieho povinnost' nariadit' odstránenie zmien časti stavby, ak:
* v zmysle § 88a ods. (2) stavebného zákona vlastník časti stavby nepredloží požadované doklady v určenej

lehote, alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom,
v zmysle § 88a ods. (5) stavebného zákona sa v konaní o dodatočnom povolení zmien časti stavby
preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia
o dodatočnom povolení zmien časti stavby,
v zmysle § 88a ods. (6) písm. a) stavebného zákona stavebník v určenej lehote nepredloží žiadost'
o dodatočné povolenie zmien časti stavby,
v zmysle § 88a ods. (6) písm. b) stavebného zákona nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení
zmien časti stavby.

*

*

*

*

*
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Za verejný záujem moio považovat' pravidlá pri umiestňovaní, povol'ovaní, alebo užívaní stavieb obsiahnuté
v právnych nomiách.

Ked' stavebník predloží vyžiadané doklady, bude táto skutočnost' ostatným účastníkom konania
oznámená samostatným listom, a taktiež bude určený termín ústneho pojednávania, resp. lehota, v ktorej
budú móct' ostatní účastníci uplatniť svo3e námietky voči žiadosti stavebníka.

Zároveň stavebný úrad v zmysle § 29 ods. (1) správneho poriadku

p r e r u š u j e konanie

o dodatočnom povolení (resp. o odstránení) zmien časti stavby
do dňa, ktorý pripadne ako posledný deň lehoty určenej na predloženie dokladov v zmysle vyššie uvedenej
VýZVY.

Stavebný úrad bude pokračovat' v konaní z vlastného podnetu po predložení chýbajúcich dokladov
v určenej lehote, t. j., ked' pominú prekážky pre ktoré sa konanie prerušilo.

Odóvodnenie

Dňa 09.06.2017 bol na základe podnetu vykonaný ŠSD na mieste stavby povereným zamestnancom
stavebného úradu. Pri výkone ŠSD bolo zistené, že v predmetnom byte boli us'kutočnené vyššie uvedené
zmeny bez príslušného povolenia stavebného úradu. Po posúdení výsledku kontroly predmetného bytu
orgánom ŠSD, predložených dokladov a dostupných podk'ladov, stavebný úrad zistÍl," ze podkl-a:áy nie'sú
dostatočné pre posúdenie predmetnej veci.

Podl'a § 88a ods. (1) stavebného zákona ak st«rvebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez
stmebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu koname a vyzve vlastn-íka stavby, aby
v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami
chránenými týmto zákonom, najmá s ciermi a zámermž územného plánovania a osobimými predpismi.

Z uvedených dóvodov bolo potrebné vyzvat' stavebníka na podanie žiadosti o dodatočné povolenie
stavby spredpísanými náležitost'ami akonanie prerušit' rozhodnutím podra e) 29 ods. (1) správneho
poriadku.

Stavebný úrad taktiež upozorňuje, že pred uplynutím tejto ním určenej lehoty na doplnenie podania,
móže stavebník z objektívnych -dóvodov, poži-adat' o-jej predÍženie.

Stavebný úrad bude pokračovat' v predmetnom konaní z vlastného podnetu po predložení chýbajúcich
dokladov v určenej lehote, t. j., ked' pominú prekážky pre ktoré sa konanie prerušilo.

V prípade, že stavebník výzvu nesplní, stavebný úrad bude po márnom uplynutí určenej lehoty
v konaní pokračovat' a nariadi odstránenie zmien časti stavby v zmysle e) 88a ods. (2), ods. (5) a ods. (6)
písm. a) stavebného zákona.

Stavebník bol riadne upozornený na právne následky nepodania žiadosti a prípadného nedoplnenia
podania v určenom termíne.

Pokiar je konanie prerušené, lehoty podra § 29 ods. (5) správneho poriadku neplynú.

Poučenie

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podra § 29 ods. (3) správneho p?oriadku nemožno odvolat'.
Toto rozhodnutie nie je preskúmaterné súdom.
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Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
* Ing. Vlasta Amosová, Kolískova 2, 841 05 Bratislava (vlastník bytu)
* Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby so súpisným č. 3083, list vlastníctva č. 3470, katastrálne

územie Karlova Ves

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Spoločenstvo vlastníkov bytov Pribišova 4, Pribišova 4, 841 05 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie

oznámenia v bytovom dome na obvyklom mieste
2. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 - so žiadosťou

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):
3. Ing. Vlasta Amosová, Kolískova 2, 841 05 Bratislava (vlastník bytu)

Na vedomie:

4. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

5. spis
6. a/a-2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenÍa sa považuje 15. deň vyvesenia. Zároveň
sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk.

@9.zií. ,'2oýeDátum vyvesenia: ?'Ř:Ť..q.:,#,,,,..u?.... Dátum doručenia: 2. 3.'. .'. :'... .'?9..".'. Dátum zvesenia:

pečiatka a podpis:? pečiatka a pod.pip
/

g pečiatka a podpis:

maThim easr míisma - Kaííov? v"' or?nie územnúího íuínaníaí kl l it ' ného konrbn:a (. ú--s---- ?a stavebného poríaď,ai a stavebnéhoa;adt?ai
Nám. sv. Františka 8 Nám.-sv.'-F;n"ti"šk"a;
842 62 Bratislavs 4 -. . - iiugzs« t

842 62 BraUslava 4
Vybavuje: Ing. Hana Kaniová 02/ 707 11 318, hana.kaniova@karlovaves.sk
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