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MESTSKA ČASŤ BRATISLAVÁ - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Číslo : KV/SU/47/2018/4741/HK Bratislava 02.03 .2018

Vec: Výzva II na doplnenie podania a opMtovné predÍženie lehoty na doplnenie podania

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad?) podra
§ 117 ods. (l) 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 BratÍslavy, podra § 88a ods. (1) stavebného zákona
a v nadvuznosti na § 19 ods. (3) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok")

vyzývía

na doplnenie podania a opMtovne predlžuje lehotu na doplnenie podania o dodatočnom povolení resp.
o odstránení zrealizovaných zmien časti stavby

názov časti stavby: ,,Byt č. 11 v bytovom dome na ulici Sološnícka č. 53 v Bratislave?
stavebníci : Lilit Mamikonyan, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava,

PhDr. Roman Božek, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava,
miesto stavby : byt č. 11 na 2. poschodí v bytovom dome na ulici Sološnícka č. 53 v Bratislave, stavba

so súpisným číslom 638, pozemok registra ,,c" parcelné číslo 2262, katastrálne územie
Karlova Ves, list vlastníctva č. 3329,

účel stavby: bývanie, bytová budova - bytový dom.

Na základe podnetu bol dňa 18.08.2017 na mieste stavby vykonaný štátny stavebný dohrad (d'alej len
,,ŠSD") povereným zamestnancom stavebného úradu. Pri výk'one ŠSD bolo zistené, že v predmetnom -byte
stavebníci uskutočnili stavebné úpravy bez príslušného povolenia stavebného úradu.

Vzhradom na zistené skutočnosti stavebný úrad oznámil stavebníkom a účastníkom konania listom
č. KV/SU/2583/2017/15981/HK zo dňa 14.09.20l7 začatie konania z vlastného podnetu o dodatočnom
povolení resp. o odstránení zrealizovaných zmien časti stavby a súčasne vyzval stavebníka na podanie
žiadosti ododatočné povolenie zmien časti stavby spredpísanými náležitost'ami akonanie prerušil
rozhodnutím podra § 29 ods. (1) správneho poriadku.

Stavebný úrad prijal dňa 27.09.20l7 do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves od stavebníkov žiadost' o dodatočné povolenie zmeny časti stavby apredmetnú žiadost'
stavebníci priebeie dopÍňali.

Stavebný úrad na podklade doplnených dokladov podra § 88a ods. (l) stavebného zákona
avnadváznosti na § 19 ods. (3) správneho poriadku oputovne vyzýva stavebníkov na doplnenie
nasledovných dokladov:
- prepracovanú projektovú dokumentáciu vrozsahu podra § 9 vyhlášky 453/2000 Z. z., ktorou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, z ktorej textovej a grafickej časti musí byt' taktiež
zrejmé:
* rozostavanost' časti stavby v čase začatia konania o dodatočnom povorovaní zmien časti stavby, aby

stavebný úrad mohol rozhodnút' o tom, ktoré už vykonané stavebné práce dodatočne povolí,
* navrhované konečné riešenie časti stavby, aby stavebný úrad mohol určit' podmienky na dokončenie časti

stavby, alebo nariadit' úpravy už zrealizovanej časti stavby,
-projektovú dokumentáciu čast' architektúra ? (opečiatkovanú) oprávnenou osobou vdvoch

vyhotoveniach,
- projektovú dokumentáciu čast' statika doplnit' o presné zadefinovanie pri ktorých stavebných úpravách

došlo k zásahu do nosných konštrukcií,
- projektovú dokumentáciu čast' elektroinštalácie overenú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach.
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Zároveň stavebný úrad touto výzvou II predlžuje lehotu na doplnenie podania o d'alších 90 dní odo
dňa jej doručenia, pričom rozhodnutie č. KV/SU/2583/201 7/1598/HK zo dňa 14.09.20l7, ktorým stavebný
úrad prerušil predmetné konanie ostáva nad'alej v platnosti a súčasne táto písomnost' tvorí neoddeliternú
súčast' predmetného uvedeného rozhodnutia o prerušení konania.

Stavebný úrad súčasne upozorňuje stavebníkov, že ak žiadost' o vydanie dodatočného povolenia resp.
odstránenia zrealizovaných zmien časti stavby nedoplnia požadovaným spósobom a v stanovenej predÍženej
lehote o požadované doklady, stavebný úrad bude po márnom uplynutí určenej lehoty v konaní pokračovat' a
nariadi odstránenie zrealizovaných zmien časti stavby v zmysle § 88a ods. (2), ods. (5) a ods. (6) písm. a)
stavebného zákona.

Upozorňujeme stavebníkov na možnost' požadovania d'alších náležitostí, ktoré vyplynú
z predložených dokladov podra povahy veci.

Stavebný úrad upozorňuje, že pred uplynutím určenej lehoty na doplnenie podania, móžu stavebníci
požiadat' o jej predÍženie, avšak len z váiych objektívnych dí"vodov.
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Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
Lilit Mamikonyan, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava (stavebník)
PhDr. Roman Božek, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava (stavebník)
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Sološnícka 53, stavba so súpisným č. 638, list
vlastníctva č. 3329, katastrálne územie Karlova Ves
Vlastníci pozemku registra ,,c" parcelné č. 2262, list vlastníctva č. 4743, katastrálne územie Karlova Ves
Vlastníci susedných pozemkov a stavieb

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, Polianky 9, 844 37 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 žiadost'ou

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
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No yedomie:

1. Lilit Mamikonyan, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava (stavebník)
2. PhDr. Roman Božek, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava (stavebník)
3. Mojmír Kratochvíla, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
4. Dalibor Kratochvíla, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
5. Radomír Kratochvíla, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
6. Alžbeta Hudáková, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
7. Andrea Hudáková, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
8. Vladislav Hudák, Jána Smreka 6156/4, 841 08 Bratislava
9. Tatiana Gašparová, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
10.Marcel Hambálek, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
1l .JUDr. Ayše Kovačev, Hanulová 7, 841 0l Bratislava
1 2.Stavebné bytové dnižstvo Bratislava IV, Polianky 9, 844 3 7 Bratislava
13.Ladislav Murár, Brodská 7, 841 04 Bratislava
1 4.Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
l 5.Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

16.spis
l 7.ala - 2x
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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.

Dátum vyvesenia: .?'...9.';e:..o:'..7Í.. Dátum doručenia: .!.'4:.'-?3.:.!'?.ÍÍDátum zvesenia: ..........................
Wl*stská časť Ekratislava - Karlwa *s

oekleó'anie územného konania
a stavebného poríaďb

Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava 4

M*atská čast' Ebtíslava - Karlova V«
oek?níe územného konanía

a stavebného poriadku
Náíí. sv. Frantíška 8

/ 842 62 Bratislava 4
'A

pečiatka a podp4s?;?
/

'ň pečiatka a podpis:pečiatka a podpj5s

Vybavuje: Ing. Hana Kaniová 02/ 707 11318, hana.kaniova@karlovaves.sk
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