
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Číslo : KV/SU/2296/2018/22569/HK Bratislava 12.12.2018

Začatie konania z vlastného podnetu o dodatočnom povo}ení resp. o odstránení zmeny
časti stavby spočívajúcej v stavebných úpravách a výzva na predloženie dokladov s

rozhodnutím o prerušení konania

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úraď (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"), podra § 7a ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej
rady č. 3 77/ 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")

začína konanie z vlastného podnetu o dodatočnom povolení resp. o odstránení zmeny časti stavby
spočívajúcej v stavebných úpravách

názov zmeny časti stavby: ,,Prestrešenie terasy pred nebytovým priestorom č. 103 v bytovom dome na
ulici Námestie sv. Františka č. 14 v Bratislave?
terasa pred nebytovým priestorom č. 103 na 1 . poschodí v bytovom dome na
ulici Námestie sv. Františka č. 14 v Bratislave, stavba so súpisným číslom 3406
na pozemku registra ,,C" parcelné číslo 285/24, katastrálne územie Karlova Ves,
stavba evidovaná na liste vlastníctva č. 3751, terasa je umiestnená na streche
podzemných garáží na pozemku registra ,,c" parcelné číslo 285/23, katastrálne
územie Karlova Ves, list vlastníctva č. 4366,
Marián Plávala, Segnerova 7?9/4, 84104 Bratislava, IČO: 40 097 684, (nájomca
nebytového priestoru č. 103),

vlastník nebyt. pr. č. 103: Bonafide, s.r.o., Šafárikovo'nám. 2, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 25121/B,
IČO: 35 822 341,
prestreŠenie terasy.

miesto stavby :

stavebník:

účel stavby:

Na základe podnetu bol dňa 31 .08.20l8 na mieste stavby vykonaný štátny stavebný dohrad (d'alej len
,ŠSD") povereným zamestnancom stavebného úradu.:ren57m ;

kone Š'Pri výkone ŠSD bolo zistené, že bola uskutočnená zmena časti stavby spočívajúca v stavebných
úpravách bez príslušného povolenia stavebného úradu a to najmá v rozsahu:
- prestrešenie terasy je rozmerov cca 50 m" a pozostáva z kovovej konštrukcie, na ktorú je prichytená

plachta,
- konštrukcia je upevnená z jednej strany skružami o stÍpy bytového domu a z druhej strany sú ukotvené

stípy konštrukcie do zeme 'pomocou putiek, ktoré sú položené na betón a prit'ažené -dlažbou kladenou do
štrkového násypu.

Vzhl'adom na zistené skutočnosti orgán ŠSD postúpil podnet stavebnému úradu a stavebný úrad podra
83 88a ods. (1) a v súlade s § 88 ods. (1) písm. b) stavebného zákona zaěína konanie z vlastného podnetu
ododatočnom povolení resp. oodstránení zmeny časti stavby spočívajúcej v stavebných úpravách
vyžadujúcich si stavebné povolenie.
Podl'a § 54 stavebného zákona:
íí Stavby, žch zmeny a udržiavacie práce na nich sa móžu 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 osobiW predpisy
neustanovuj'ít inak, pri stavbách každého druhu bez zretera na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas
trvania; stavebné povolenže sa vý.aduje aj pri zmene stavieb, najmá pri prístavbe, nadstavbe a prí
stavebných ůpravách."
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Podra § 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 plánovama, a osobitnými predpismi."
Podra § 88a ods. (7) stavebného zákona:
,,Na konarúe o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzt'ahujú ustanovenža § 58 až 66 stavebného
zákona.?

Podl'a § 18 ods. (2) správneho poriadku:
,,Konanie je začaté dnom, ked' podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci
rozhodn'ůt'. Pokiar sa konanie začína na podnet správneho orgánu, je konanie začaté dnom, ked' tento orgán
urobil voči'ůčastníkovi konania prvý úkon."

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

vyzýva

stavebníka, Mariána Plávalu, Segnerova 7}9/4, 84?04 Bratislava, aby najneskór v lehote do 15 dní odo
doručenia tejto písomnosti predložil tunajšiemu stavebnému úradu nasledovné doklady:

žiadost' o dodatočné povolenie stavebných úprav 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 podra § 88a ods. (-1)
stavebného zákona predloží doklady otom, že dodatočné povolenie nie je vrozpore sverejnými
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 90 dní odo dňa doručenia tejto písomnosti predložil
tunajšiemu stavebnému úradu nasledovné doklady:

kópiu katastrálnej mapy,
iné právo k predmetnému nebytovému priestoru č. 103 (nájomná zmluva),
projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach;
statický posudok vypracovaný oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach,
súhlas vlastníkov bytových a nebytových priestorov bytového domu so súpisným č. 3406 na pozemku
registra ,,C" parcelné č. 285/24, k.ú. Karlova Ves, stavba evidovaná na liste vlastníctva č. 3751, so
stavebnými úpravami v súlade s § 14 zákona č. 1 82/ 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
súhlas vlastníkov stavby (podzemných garáží) súpisné číslo 6150, pozemok registra ,,c" parcelné číslo
285/23, k.ú. Karlova Ves, list vlastníctva č. 4366, so stavebnými úpravami.

V zmysle § 8 ods. (1) zákona o správnych poplatkoch, správny poplatok je potrebné zaplatit' v lehote
15-tich dní od doručenia tejto výmy a doklad o zaplatení predložit' na stavebný úrad najneskór piaty
pracovný deri po uplynutí lehoty.

Zo znenia § 88a stavebného zákona je zrejmé, 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 zmeny časti stavby spoěívajúcei v
stavebných úpravách, ak:

v zmysle § 88a ods. (2) stavebného zákona vlastník stavby nepredloží požadované doklaďy v určenej
lehote, alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor zmeny časti stavby s verejným záujmom,
v zmysle § 88a ods. (5) stavebného zákona sa v konaní o dodatočnom povolení zmeny časti stavby
preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia
o dodatočnom povolení zmeny časti stavby,
v zmysle § 88a ods. (6) písm. a) stavebného zákona stavebník v určenej lehote nepredloží žiadost'
o dodatočné povolenie zmeny časti stavby,
v zmysle § 88a ods. (6) písm. b) stavebného zákona nesp]ní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení
zrneny časti stavby.
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Za verejný záujem moio považovat' pravidlá pri umiestňovaní, povol'ovaní, alebo užívaní stavieb obsiahnuté
v právnych normách.

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 uplatnit' svoje námietky voči žiadosti stavebníka.

ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ KONÁNIA

Stavebný úrad zároveň v zmysle § 29 ods. (1) v nadváznosti na § 46 a § 47 správneho poriadku

prerušuje konanie
o dodatočnom povolení (resp. o odstránení) zmeny časti stavby spočívajúcej v stavebných úpravách

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

Na základe podnetu bol dňa 31.08.2018 na mieste stavby vykonaný ŠSD povereným zamestnancom
stavebného úradu. -Pri výkone ŠSD bolo zistené, že bola uskutočnená, bez-príslušného povolenia stavebného
úradu, zmena časti stavby spočívajúca v stavebných úpravách (prestrešenie terasy), ktorými sa podstatne
mení vzhrad stavby a zasahuje sa do nosných konštrukcií.

Podra § 88a ods. (1) stavebného zákona ak stmebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez
stavebného povolerúa alebo v rozpore s mm, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby
v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie rúe je v rozpore s verejnými záujmami
chránenými týmto zákonom, najmči s ciermi a zámermi ůzemného plánovania a osobitnýmž predpismi.

Z uvedených dóvodov bolo potrebné vyzvat' stavebníka na podanie žiadosti o dodatočné povolenie
zmeny časti stavby s predpísanými náležitost'ami a konanie prerušit' rozhodnutím podl'a § 29 ods. (1)
správneho poriadku.

:to ním určenej lehoty na doplnenie podania,Stavebný úrad taktiež upozorňuje, že pred uplynutím tejh
móže stavebník z objektívnych dóvodov, požiadat' o jej predlženiie.

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 stayebník výzvu nesplní, stavebný úrad bude po márnom uplynutí určenej lehoty
v konaní pokračovat' a nariadi odstránenie zmeny časti stavby spočívajúcej v stavebných úpravách v zmysle
§ 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 podl'a § 29 ods. (5) správneho poriadku neplynú.

PouČenie

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podl'a F3 29 ods. (3) správneho poriadku nemožno odvolat'.
Toto rozhodnutie nie je preskúmaterné súdom.

'0 4 ':

starostka
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Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
* Marián Plávala, Segnerova 7?9/4, 84}04 Bratislava (stavebník)
* Vlastníci bytov anebytových priestorov stavby so súpisným číslom 3406 na pozemku registra ,,c"

parcelné číslo 285/24, katastrálne územie Karlova Ves, list vlastníctva č. 3 751
@ Wastníci stavby (podzemných garáží) súpisné číslo 6150, pozemok registra ,,c" parcelné číslo 285/23,

katastrálne územie Karlova Ves, list vlastníctva č. 4366 so stavebnými úpravami.

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Váš správca spol. s.r.o., Furdekova 4, 851 03 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie oznámenia na

obvyklom mieste
2. Contesta s.r.o., Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie oznámenia v bytovom dome

na obvyklom mieste
3. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 - so žiadost'ou

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

Na vedomie (nemá účinky doručenia):
4. Marián Plávala, Segnerova 7}9/4, 84?04 Bratislava (stavebník)
5. Bonafide, s.r.o., Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava (vlastník nebytového priestoru)
6. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

7. spis
8. a/a-2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

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

. Dátum zvesenia:Dátum vyvesenia: .(:'r:.:Q'X:..L'!'.... Dátum doručenia: ..:'Í.??.!?.'...J(l'5

pečiatka a podpjs; -pečiatka a podyů2 pečiatka a podpis:

.qastská č,aas'( F»tatisPma - Karkmi *s
c:*.'ímaiíie územn#o konmía

i; ::'íaia'=ebnea hů pťXNKWui
Nam sv. Františka @
8'í2 62 Bratísla? 4

ídastská í5ast' EkatísJava - Karkm ?
mjdeníe í.ízemráo konmi;

a stavebného por?
Nárn. sv. Františka l
842 62 BraÓlam 4

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