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

Č. j.: KV/SU/47/201 8/14105/HK Bratislava 03.09.2018

ROZHODNUTIE

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. 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, v zmysle § 46 a § 47 záko'na č'. 71/1967 Zb.
o správnom konanf v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok"), rozhodujúc na podklade
vykonaného konania podl'a § 88a ods. (4) a (7) a § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 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 po preskúmaní žiadosti spolu
s dokumentáciou podl'a § 62 stavebného zákona vydáva

dodatočné povolenie zmeny ěasti dokončenej stavby

názov časti stavby: ,,Byt č. 1l 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,
bývanie, bytová budova - bytový dom,
Ing. arch. Ján Maruškin, reg.č. *2350AA*, autorizovaný architekt, dokumentácia
vypracovaná v termíne 12/20 17, doplnená do spisu 22.05.2018,

úěel stavby:
projektant:

struČný popis:
- v predmetnom byte došlo k zmene dispozície vstupného, schodiskového priestoru a hygienického zázemia

a zároveň úpravy okenných a dverných otvorov prirahlých miestností a to najmá v rozsahu:
- zmena dispozičného a konštrukčného riešenia schodiska bytu,
- odstránenie časti stropnej dosky medzi l .NP a 2.NP v rámci nového riešenia schodiska,
- odstránenie časti nosnej steny na 1 .NP medzi póvodnou kotolňou a schodiskom,
- odstránenie nenosnej priečky na 1 .NP medzi dvomi póvodnými pivnicami,
- odstránenie nenosnej priečky na 1 .NP medzi póvodným zádverím a chodbou,
- vybúranie dverného otvoru v nosnej stene na 1 .NP medzi póvodnou chodbou a kotolňou,
- vybúranie dverného otvoru v nenosnej priečke na 1.NP medzi zádverím a garážou a osadenie nových

dverí rozmerov 800x2400 mm,
- vybúranie okenného otvoru rozmerov 1 260x600 mm v garáži na 1 . NP v obvodovej stene,
- vybúranie nenosných priečok na 2.NP v schodiskovom trakte a zmena dispozície kúpel'ne a WC,
- zmenšenie okna v priestore póvodného schodiska bytu resp. súčasnej kúperne,
- úprava vel'kosti a polohy okna v priestore póvodného schodiska bytu resp. súčasnej kuchyne,
- výmena strešnej tepelnej izolácie a hydroizolácie a pochódznej vrstvy na terase a balkóne,
- zrealizovanie l'ahkého čiastočného prestrešenia pomocou drevenej pergoly a lexanových dosiek,
- zmena konvekčného vykurovania na podlahové vykurovanie,

podrobnejší popis vid'. projektová dokumentácia, zodpovedný projektant Ing. arch. Ján Maruškin,
reg. č. *2350AA*, autorizovaný architekt, dokumentácia vypracovaná v termíne 12/2017, doplnená do spisu
22.05.20l8,
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navrhované dokoněenie Časti stavby:
- realizácia povrchových úprav a mal'oviek,
- osadenie zariad'ovacích predmetov,
- osadenie vykurovacích telies v kúperni a garáži,
- inštalácia svietidiel a montáž kuchynskej linky so spotrebičmi.

Podmienky pre dokončenie stavby :
1. Čast' stavby bude dokončená vzmysle projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom,

zodpovedný projektant Ing. arch. Ján Maruškin, reg. č. *2350AA*, autorizovaný architekt,
dokumentácia vypracovaná v termíne 12/2017, doplnená do spisu 22.05.20l8 a ktorá tvorí nedeliternú
súčast' tohto rozhodnutia.

2. Stavebné práce uskutočňovat' len vtedy, ak je zabezpečené podl'a § 44 ods. (2) stavebného zákona
primerané technické vybavenie a odborný dozor nad uskutočnením stavebných úprav osobou, ktorá má
odbornú kvalifikáciu, pokiar stavebník sám nie je odborne sp8sobilý dozor vykonávat'.

3. Dokončenie stavby je možné uskutočnit' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú
potvrdí stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia.

4. Stavebník v zmysle § 66 ods. (3) písm. h) stavebného zákona ešte pred zahájením stavebných prác
oznámi listom tunajšiemu stavebnému úradu termín začatia stavebných prác.

5. Stavebné práce budú podl'a § 66 ods. (3) písm. d) stavebného zákona ukončené do 6 mesiacov odo dňa
oznámenia začatia stavby stavebnému úradu. V prípade, že nie je možné z vážnych dóvodov
stavebné práce ukončit' v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o predÍženie lehoty na
dokončenie časti stavby pred 3e3 uplynutím s uvedením dóvodu. Dokončenie stavby je povinný stavebník
písomne oznámit' stavebnému úradu do 15 dní odo dňa ukončenia stavby.

6. Predmetné dodatočné povolenie aprípadné rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti sú podl'a 8, 70
stavebného zákona závázné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

7. KaMú zmenu stavby nad rámec tohto rozhodnutia je možné uskutočnit' len po predchádzajúcom
poyolení stavebného úradu. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýlit' od schválenej
projektovej dokumentácie.

8. Stavetmík je povinný na viditel'nom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označit' štítkom "Stavba
povoleriá" s údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu
povolil, termfn začatia a ukončenia stavby, meno zodpovedného stavbyvedúceho, zhotovitera a
ponechat' ho tam až do ukončenia stavebných prác.

9. Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby trvania stavebných prác bola na stavbe k dispozícii
príslušná projektová dokumentácia overená stavebným úradom v predmetnom konaní, právoplatné
dodatočné povolenie a stavebný denník, t. j. podklady potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon
štátneho stavebného dohl'adu.

10. Ak sa na stavebné práce vzt'ahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne
zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spósob použitia, podra § 43g
ods. (2) stavebného zákona sa stavebné práce musia vykonat' v súlade s nimi.

1l. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spósobeniu škód
na cudzích nehnutel'nostiach a majetku. Všetky plochy, ktoré budú stavebnými prácami porušené, uviest'
do póvodného stavu do doby ukončenia stavebných prác.

12. Stavebník je povinný zabezpečit', aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do vlastníckych
alebo iných práv dotknutých právnických, alebo fyzických osób. Vprípade potreby stavebníka
vstupovat' na cudzie pozemky, či už pri realizácií stavby, prípadne do'vozu stavebného materiálu, resp.
likvidácií odpadu, je stavebník povinný zabezpečit' písomnú dohodu s jeho vlastníkmi.

13. Dodržiavat' Vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti aochrany zdravia pri stavebných prácach aprácach snimi súvisiacich apodrobnosti
o odbornej spósobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

14. Zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval obyvaterov a dodržiavat'
ustanovenia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobriosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí ako aj na dodržanie ostatných právnych predpisov,
smerníc, hygienických predpisov a zákonníka práce.

15. Počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' Všeobecne závuzné nariadenie mestskej časti Bratislava
- Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času výstavby,
rekonštrukcie stavieb a bytov, podra ktorého možno stavebné práce vykonávat' len v pracovných dňoch
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a to v čase od 7,00 hod. do 19,00 hod. a v sobotu od 8,00 hod. do 18,00 hod. Práce sa nemóžu realizovat'
v dňoch prac. pokoja a sviatkov.

16. Stavebník je povinný zabezpečit' dodržiavanie čistoty a poriadku v okolí stavby, počas realizácie stavby
tak, aby nebola narušená pohoda bývania v okolí stavby.

] 7. Zabezpečit' odvezenie stavebného odpadu na riadenú skládku odpadu a nakladat' s odpadom v súlade
so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18. Stavebník je povinný mat' zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemku, ku ktorému
má vlastnícke alebo iné právo.

19. Použit' v zmysle § 43f stavebného zákona stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie na zamýšraný
účel.

20. Dokončenú ěast' stavby možno užívat' v zmysle § 76 stavebného zákona len na základe právoplatného
kolaudačného rozhodnutia, o vydanie ktorého požiada stavebník tunajší stavebný úrad.

21. Stavebník je povinný k žiadosti o návrh na kolaudačné rozhodnutie doložit' doklady v zmysle § 17
vyhlášky č. 453/2000 Z.z a na ústne konanie spojené s miestnym zist'ovaním predložit' doklady v zmysle
§ 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Predlehotou stanovenou stavebným úradom voznámení opokračovaní predmetného konania
č. KV/SU/47/2018/12341/HK zo dňa 18.07.2018 boli podané dňa 02.02.20l8 do podaterne Miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nasledovné námietky účastníka konania JUDr. Ayše Pružinec
Erenová, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava:

Vyjadrenie k žiadosti podielových spoluvlastníkov o udelenie súhlasu s rekonštrukciou bytu č. 1l na
Sološníckej ulici č. 638/53 vBratislave akpredloženej projektovej dokumentácii vypracovanej
Ing. arch. Michalom Bryndzom ak statickému posudku vypracovaného Ing. Gabrielom Kovácsom,
v ktorom sa okrem iného uvádza:

,,M. 1:

Ing. arch. Michal Bryndza, ktorý vypracoval Techrúcla't správu a čast' Architekt'ůra, ku svojej správe
predložil iba úradne neoverenú kópžu Diplomu, z ktorého vyplýva, že ukončil vysokoškolské vzdelanie na
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a bol mu udelený akademický titul íí inžinier architekt".

*

Ad.2:

Nie je zrejmé, o akých drobných stavebných úpravách, ktoré malž byt' schválené Stavebným úradom hovorí
architektBryndza, -nakol7co Mestská čast;BratÍslava - Karlova Ves rozhodnutím zo dřia 14. 09. 201 7, Číslo.'
KV/Su/2583/201 7/15981/HK začala z vlastného podnetu konanže o dodatočnom povolení, resp. odstránení
časti stavby a vyzvala vlastníkov bytu, aby do -15 - dní predložili Úradu žiadost' o dodatočné povožerúe
zmeny dokončenej stavby, nakolko vlastníci bytu bez povolerúa stavebného úradu vykonali zmeny v rozsahu.'
dispozičného riešerúa a konštrukčného riešenia schodiska bytu, odstrárúli časti stropnej dosky, priečky na
]. NP medzi dvoma pivmcami, zádverím a chodbou, medzi kotolnou a schodiskom, vyb't'trali dverné otvory,
priečky na 2. NP atd': (vid' rozhodnutie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dna 14. 09. 201 7).
Ád.3.-

Zo Sprievodnej techrúckej správy vypracovanej uvedeným architektom w:»bec nevyplýva, čž boli odstránené
nosné steny v danom byte, keďže sa hodnoteniu už zMraných stien absoh2tne vyhol, nakolko z danej správy
nie je zrejmé, či už odstránená čast' steny na 1. NP medzi schodiskom a pivnicou je nosnou stenou alebo
nie, d'alej odstránená časť priečky na 1. NP medzi kotolnou a schodiskom, odstránená priečka 2. NP v
schodiskovom trakte a pod. a to napriek tomu, že pri niektorých búracích prácach, ktoré, a to považujem za
nevyhnutné zdóraznit', už boli vykonané (!), nosnost': resp. nenosnost'priečok uvádza.
Ád.4.-

Z technickej správy - Statžcké posúdenie, vypracovanej Ing. Gabrielom Kovácsom vyplýva nutnost' prž
búraní priečok alebo dverného otvoru postupovat' zhora nadol, avšak nie je zrejmé, či zodpovedný
projektant - autorizovaný stavebný žnžirúer - statika stavžeb, ktorý ako vyplýva z jeho správy, túto
vypracoval v decembri 2011 vóbec bol so skutočným stavom oboznámený, nakolko všetky priečky, o
ktorých uvádza, že je nawhnuté ich odstránenie, už odstránené bolí (!), t. j. podielovýmí spoluvlastníkrníí
bolj zbúrané v období od apríla 201 7 do júla 201 7 bez stavebného povolerúa a v žiadnom prípade nebola
dodržaná vlastníkmi bytu ním tvrdená nutnost' Mrama zhora nadol, keďže vyMrali najprv vchod do bytu z
garáže, následne schodisko, ktoré vedie k 2. NP, t. j. postupovali presne opačne - zdola rtahor, a preto jeho
záver, že zbúraním nosných priečok v tomto byte nerm5že dójst' k porušeniu statžky bytového domu, je
výsledkom podra mójho názoru iba jeho subjektívnej úvahy, ktorá nereflektuje na stav, aký v danom byte
bol v čase, ked'správu yypracoval.
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Ad. 5:

K návrhu Ing. Gabriela Kovácsa na vytvorenie pergoly na terase sí dovolím uvžest: že iba potvrdzuje, že
Technickú správu vypracoval (v decembri 201 7) bez toho, aby sa s nehnuternost'ou oboznámil aj vizuálne,
nakolko v prípade, ak by ju videl, nemohol by navrhovat' jej vytvorenie, ked'r:e bola zhotovená už v lete
2017, t. j. 5 mesiacov pred návrhom na jej vybudovanže (avšak s'ůhlasím, že na nosm2 konštrukciu budovy
nemá žiadny vplyv)."

Rozhodnutie o námietkach účastníka konania:

Stavebný úrad námietkam účastníka konania vyhovel v bodoch 1, 3, 5 aj napriek tomu, že boli uplatnené
pred lehotou stanovenou stavebným úradom v oznámení o pokračovaní predmetného konania č. KV/ SU/47/
2018/12341/HK zo dňa 18.07.2018 a námietkam účastníka konania vbodoch 2, 4 nevyhovel. Ich
vyhodnotenie a zdóvodnenie je uvedené v odóvodnení tohto rozhodnutia.

Podl'a položky č. 61 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o správnych poplatkoch") sa stavebníkovi
predpisuje správny poplatok vo výške 300,00 eur (slovom tristo eur), ktorý zaplatil dňa 27.09.2018,
potvrdenka č. 1351.

Odóvodnenie

Na základe podnetu bol dňa 18.08.2017 na mieste stavby vykonaný štátny stavebný dohrad (d'alej len
,,ŠSD") povereným zamestnancom stavebného úradu. Pri výkone ŠSD bolo zistené, že ; predmet'nom-byte
boli uskutočnené vyššie uvedené zmeny bez príslušného povolenia stavebného úradu.

Vzhradom na zistené skutočnosti stavebný úrad podra § 88a ods. (1) a v súlade s § 88 ods. (1)
písm. b) stavebného zákona začal konanie z vlastného podnetu o dodatočnom povolení resp. o odstránení
zrealizovaných zmien časti dokončenej stavby.

Stavebný úrad podl'a § 88a ods. (1) a v súlade s § 88 ods. (l) písm. b) stavebného zákona
v nadvuznosti na § 18 ods. (2) správneho poriadku oznámil účastníkom konania listom č. KV/SU/2583/20 17
/15981/HK zo dňa 14.09.2017 začatie konania z vlastného podnetu ododatočnom povolení resp.
o odstránení zrealizovaných zmien časti dokončenej stavby a súčasne vyzval stavebníkov na predloženie
žiadosti o dodatočné povolenie zmeny časti dokončenej stavby a príslušných dokladov a zároveň konanie
v uvedenej veci prerušil.

Stavebný úrad prijal dňa 27.09.2017 do podatel'ne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves od stavebníkov žiadost' o dodatočné povolenie zmeny časti dokončenej stavby spojenej
skolaudačným konaním spolu sdokladmi apredmetnú žiadost' stavebníci priebežne dopÍňali vdňoch
17.01.2018 a 31.Ol.20l8 o požadované doklady.

Stavebný úrad nespojil v zmysle § 88a ods. (9) stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení
časti stavby s kolaudačným konaním, nakol'ko zmena časti stavby nie je dokončená.

Podra F3 18 ods. (2) správneho poriadku pokial' sa konanie začína na podnet správneho orgánu, je
konanie začaté dňom, ked' tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.

Podra § 88a ods. (7) stavebného zákona na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane
vzt'ahujú ustanovenia § 58 až 66 stavebného zákona.

Stavebný úrad prijal dňa 02.02.2018 do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves vyjadrenie k žiadosti podielových spoluvlastníkov o udelenie súhlasu s rekonštrukciou bytu
č. 11 na Sološníckej ulici č. 638/53 v Bratislave a k predloženej projektovej dokumentácii vypracovanej
Ing. arch. Michalom Bryndzom ak statickému posudku vypracovaného Ing. Gabrielom Kovácsom od
účastníka konania JUDr. Ayše Pružinec Erenová, Sološnfcka 53, 841 04 Bratislava, ku ktorému stavebný
úrad uvádza nasledovné:

Bodl:

Stavebný úrad vyhovel námietke účastníka konania a dňa 22.05.2018 stavebníci doplnili overenú projektovú
dokumentáciu oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach. Stavebný úrad by rovnako trval na splnení
uvedenej požiadavky, nakol'ko vyplýva stavebníkom zo zákona.
Bod 2:

Stavebný úrad nevyhovel námietke účastníka konania.
Stavebníci podali na stavebný úrad dňa 05.04.2017 ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác ,,drobné
stavebné úpravy" v predmetnom byte a stavebný úrad vydal stavebníkom oznámenie č. KV /SU / 1749 /20 1 7/
7801/HK zo dňa 19.04.2017, že sa kich uskutočneniu nevyžaduje stavebné povolenie aproti ich
uskutočneniu stavebný úrad nemá námietky.
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Nakol'ko sa stavebný úrad vpredmetnom konaní zaoberá len zmenami, ktoré boli uskutočnené bez
príslušného povolenia stavebného úradu a z toho vyplýva, že sú to aj zmeny uskutočnené nad rámec vyššie
uvedeného ohlásenia, preto stavebný úrad nevyhovel námietke účastníka konania.
Bod3:

Stavebný úrad vyhovel námietke účastníka konania a dňa 22.05.20l8 stavebníci doplnili prepracovanú
projektovú dokumentáciu overenú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach, v ktorej sa uvádza ktoré sú
nenosné a ktoré sú nosné steny a teda ktorými stavebnými úpravami vznikol zásah do nosných konštrukcií
predmetného bytu.

Bod 4:

Stavebný úrad nevyhovel námietke účastníka konania, nakol'ko technologický postup búrania priečok je
uvedený v rámci jedného podlažia postupom zhora nadol, t. j. od stropu (zhora) smerom v podlahe (nadol).
Bod5:

Stavebný úrad vyhovel námietke účastníka konania a dňa 22.05.2018 stavebníci doplnili prepracovanú
projektovú dokumentáciu overenú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach, v ktorej boli prepracované
navrhované stavebné úpravy na už zrealizované stavebné úpravy s návrhom na dokončenie. Stavebný úrad
by rovnako trval na splnení uvedenej požiadavky, nakol'ko na to aby stavebný úrad mohol v predmetnej veci
rozhodnút', musí byt' z predloženej dokumentácie zrejmé zadefinovanie rozostavanosti časti stavby v čase
začatia konania o dodatočnom povorovaní zmien časti stavby a takisto navrhované konečné riešenie časti
stavby, aby stavebný úrad mohol určit' podmienky na dokončenie časti stavby, alebo nariadit' úpravy už
zrealizovanej časti stavby.

Stavebný úrad námietkam účastníka konania vyhovel v bodoch 1, 3, 5 aj ked' boli uplatnené pred
lehotou stanovenou stavebným úradom v oznámení o pokračovaní predmetného konania č. KV/SU/47/20 1 8/
12341/HK zo dňa 18.07.2018 z dóvodu že boli opodstatnené.

Stavebný úrad na podklade už doplnených dokladov avnadváznosti na podané vyššie uvedené
námietky účastníka konania (bod č. 1, 3, 5) opátovne vyzval stavebníkov výzvou II pod č. KV /SU/47/20 1 8/
4741/HK zo dňa 02.03.2018, aby predmetné podanie vurčenej lehote doplnili opožadované doklady
a zároveň opátovne predÍžil lehotu- na doplnenie podania, pričom výzva s rozhodnutím-o prerušení konania
č. KV/SU/2583/2017/15981/]F-IK zo dňa 14.09.2017, ktorým stavebný úrad prerušil predmetné konanie,
ostáva nad'alej vplatnosti a súčasne táto písomnost' horí neoddelitel'nú súčast' predmetnej výzvy
s rozhodnutím o prerušení konania.

Stavebný úrad prijal dňa 22.05.2018 do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves od stavebníkov doplnenie zrevidovanej projektovej dokumentácie a spolu už s predloženými
dokladmi stavebníci preukázali, že zmena časti dokončenej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami
chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

V zmysle § 59 ods. (1) písm. e) stavebného zákona bol po doplnení projektovej dokumentácie
zaradený do okruhu účastníkov konania zodpovedný projektant predloženej dokumentácie Ing. arch. Ján
Maruškin, Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava.

Stavebný úrad po preskúmaní podania oznámil účastníkom konania listom pod č. KV / SU / 47/20 1 8/
12341/HK zo dňa 18.07.2018 pokračovanie konania o dodatočnom povolení predmetnej zmeny časti stavby.
V zmysle !§ 61 ods. (2) stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zist'ovaním vzhradom k tomu, že stavebnému úradu sú pomery stavby dobre známe.

Následne stavebný úrad v súlade s § 61 ods. (3) stavebného zákona určil, že svoje námietky móžu
účastníci konania uplatnit' do 7 pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia, pričom pre
účastníkov konania je dňom doručenia pátnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky a zároveň ich upozornil, že
sa na neskoršie podané námietky nebude prihliadat'.

Vlehote stanovenej stavebný úradom voznámení opokračovaní predmetného konania
neboli uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania.

K žiadosti stavebníci predložili projektovú dokumentáciu zmeny časti dokončenej stavby, ktorá spÍňa
všeobecne závůzné požiadavky na výstavbu a nemá vplyv na zastavovacie podmienky určené Územným
plánom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z roku 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov,
ktorý je v platnosti pre predmetné územie.
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Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadost' spolu s predloženou projektovoupresl
.píňadokumentáciou a spisovýín materiálom, najmu či spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov a či

zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom
a osobitnými predpismi. Posúdil ju s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi a nezistil
dóvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej zmeny časti dokončenej stavby.

Stavebný úrad dospel k záveru, že žiadost' spolu s prílohami poskytovala dostatočný podklad
pre konanie a rozhodnutie v predmetnej veci.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad konštatuje, že stavebník splnil podmienky
pre vydanie dodatočného povolenia stavby, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto
rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom stavebnom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne
o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto
rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je možné
preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku

/ž
//

í)

Dana ČaÍ'iojová
starostka

Príloha pre stavebníka:
Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom si stavebník prevezme osobne po vyznačení
právoplatnosti tohto rozhodnutia na stavebnom úrade v stránkový deň (pondelok a streda od 08:00 do 12.00
a od 13:00 do 17:00)

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
Ing. arch. Ján Maruškin, Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava (projektant)

*

*

*

*

*

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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Na vedomie (nemá účinky doručenia):
3. Lilit Mamikonyan, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava (stavebník)
4. PhDr. Roman Božek, Sološnícka 638/53, 841 04 Bratislava (stavebník)
5. Mojmír Kratochvíla, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
6. Dalibor Kratochvíla, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
7. Radomír Kratochvíla, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
8. Alžbeta Hudáková, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
9. Andrea Hudáková, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
1 0.Vladislav Hudák, Jána Smreka 6156/4, 841 08 Bratislava
1 l.Tatiana Gašparová, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
12.Marcel Hambálek, Sološnícka 53, 841 04 Bratislava
13.JUDr. Ayše Kovačev, Hanulová 7, 841 0l Bratislava
14.Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, Polianky 9, 844 37 Bratislava
1 5.Ladislav Murár, Brodská 7, 841 04 Bratislava
1 6.Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
1 7.Ing. arch. Ján Maruškin, Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava (projektant)
18.Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka
19.spis
20.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.

Dátum vyvesenia: .:l'?..':.)fi.,:Í,9.'.?..... Dátum doručenia: .!a.F.:.Q','fi.:?',..'.'Ť Dátum zvesenia: ..........................

pečiatka a podpis?,
Á -e" pečiatka a podpis.; '.-/-

{

tť?'ó pečiatka a podpis:

M*stská časť Ehtíslava - Karlova Vex
o?nis územráo konania

a stavebného ponaď!?o
Nágn. sv. Frantíška 8
842 62 Bratislavs 4

Mestská čast' aratislava - Kartova VO$
oeMa!'eníe územneho bonaní;

a mavebného porí?
Nám. sv. Františka &
842 62 Bratislava 4

Vybavuje: Ing. Hana Kaniová 02/ 707 1l 318, hana.kaniova@karlovaves.sk
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