
MESTSKÁ ČÁSŤ BRATISLAVA - KARLOVÁ VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č. KV/SÚ/66/2021/17078AF Bratislava, dňa 25.lO.2021

4. výzva na odstránenie nedostatkov podania

Mestská {,asť 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,
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadvLnosti na § 7a písm. i) zákona č.
377/1990 Zb. ohlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, vznení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon o hlavnom meste") a čl, 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvCnosti
na § 1 písrn. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanf a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v nadvinosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých p5sobností z orgánov štátnej správy na ol2ce a na vyššie územné celky,
v znení neskorších predpisov a podra § 19 ods. (3) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny
poriadok") podra § 88 ods. (l) písm. b) v súčinnosti s § 88a ods. (l) stavebného zákona

stavebníka:

opakovanie vyzýva

Éleonóra Šedovičová, Silvánska 23, 841 04 Bratislava
(vlastník bytu, d'alej len ,,stavebník");

názov stavby: ,,Realizácia stavebných úprav a stavebných prác";

v časti stavby: byt č. 42 vo vchode Silvánska 23 v Bratislave, bytového domu Silvánska l-
29 v Bratislave, súpisné číslo 459, pozemky parc. č. 2091, 2090, 2089,
2088, 2087, 2086, 2085/5, 2085/4, 2084/4, 2084/3, 2083/2, 2083/1, 2082,
208 1, 2080, 2079, 2078 a 2077 k.ú. Karlova Ves;

účel stavby: bývanie, bytová ť»udova - bytový dom podl'a § 43b ods. (1) písm. a)
stavebného zákona;

aby najnesk5r v lehote do 120 dní odo dňa doručenia tejto výzvy predložil tunajšiemu stavebnému
úradu podklady potrebné k vydaniu rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, podra § 8 a § 9
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona (d'alej ,,vyhláška č. 453/2000 Z. z.") najmu:

súhlas nadpolovičnej vHčšiny vlastníkov bytových anebytových priestorov bytového domu
sostavebnou úpravou (odstránenie parapetu vizbe avkuchyni snásledným rozšírením
kuchyne) podra projektovej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 1 82/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov.

Ak predložené podklady a stanoviská nebudú postacovať k riadnemu posúdeniu návrhu
z hradiska záujmov sledovaných v správnom konaní, móže stavebný úrad určiť rozsah, sp6sob a
lehotu ich doplnenia.
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Stavebný úrad bude podra § 29 ods. (4) správneho poriadku pokračovat' v konaní až
po doplnení podania.

ROZHODNUTIE

Zároveň týmto rozhodnutím stavebný úrad rozhodujúc podra § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (d'alej ,,správny poriadok") a podra § 29 ods. (l) správneho poriadku,

prerušuje
konanie o dodatočnom povolení stavby

do dňa, ktorý pripadne ako posledný deň lehoty určenej na predloženie dokladov v zmysle vyššie
uvedenej výzvy.

Stavebný úrad bude vkonaní pokračovat' podra § 29 ods. (4) správneho poriadku afz
po doplnení podania, najneskór v stanovenej lehote.

Pokial' je konanie prerušené lehoty podra § 29 ods. (5) správneho poriadku neplynú.
Podra § 88a ods. (2) stavebného zákona, ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží

v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor staívby s verejným záujmom,
stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

Odóvodnenie

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves obdržal dňa 22.06.2020 písomný
podnet, ktorý spoločne podali Ing. Dušan Lukáč, predseda SVB Silván aIng. Ján Takács,
podpredseda SVB Silván.

Za účelom zistenia skutkového stavu orgán štátneho stavebného dohradu (d'alej len ,,orgán
ŠSD") oznámil terínín ŠSD, ktorý bol stanovený na deň 28.07.2020.
Orgán štátneho stavebného dohl'adu - zamestnanec mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,
poverený starostom mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, podra § 99 pfsm. b) stavebného
zákoria, -vykonal v stanovený-deň ná predmetnej stavbe ŠSD. Z výkonu ŠSD bola spísaná zápisnica
a vyhotovená fotodokumentácia.

Podra výpisu z listu vlastníctva č. 3116 je vlástníčkou bytu č. 42 vo vchode Silvánska 23
v Bratislave, bytového domu Silvánska 1 - 29 v Bratislave, súpisné číslo 459, pozemky parc. č.
2091, 2090, 2089, 2088, 2087, 2086, 2085/5, 2085/4, 2084/4, 2084/3, 2083/2, 2083/1, 2082, 2081,
2080, 2079, 2078 a 2077 k.ú. Karlova Ves, Eleonóra Šedovičová, Silvánska 23, 841 04 Bratislava.

Stavebný úrad pod č. KV/SÚ/2100/2020/14724/AF zo dňa 04.09.2020 začal konanie
zvlastného podnetu ododatočnom povolení stavby reSp. odstránení stavby asúčasne vyzval
stavebníka na predloženie podkladov s rozhodnutím o prerušení konania.

Stavebný úrad obdržal dňa 21.lO.2020 žiadost' o dodatočné povolenie stavby s názvom:
,,Realizácia stavebných úprav a stavebných prác': v časti stavby: byt č. 42 vo vchode Silvánska 23
v Bratislave, bytového domu Silvánska 1 - 29 v Bratislave, súpisné číslo 459, pozemky parc. č.
2091, 2090, 2089, 2088, 2087, 2086, 2085/5, 2085/4, 2084/4, 2084/3, 2083/2, 2083/1, 2082, 2081,
2080', 2079, 2078 a 2077 k'.ú. Karlova Ves, ktoré podala stavebníčka Eleonóra Šedovičová,
Silvánska 23, 841 04 Bratislava. Stavebník zároveň predložil doklad o úhrade správneho poplatku
vo výške 300 €, v znení neskorších predpisov, zaplatený prostredníctvom platobného terminálu
v centre služieb občanom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8 v Bratislave.

Stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka oznámil začatie konania ododatoč:nom
povolenf (odstránení) stavby s výzvou na predloženie dokladov s rozhodnutím o prerušení konania
pod č. KV/SÚ/2841/2020/:j644/DB zo dňa 15.12.2020.

Stavebný úrad obdržal dňa 23.l2.2020 stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy. Stavebník
svoje podanie čiastočne doplnil naposledy dňa 27.04.2021.
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Stavebný úrad opakovane vyzval stavebníka na doplnenie podkladov a súčasne konanie
v stanovenej lehote prerušil rozhodnutím č. KV/SÚ/66/202 l/9423/AF zo dňa 28.05.2021.
Lehota na doplnenie podkladov márne uplynula dňa 07.lO.2021.
Stavebný úrad obdržal dňa 12.lO.2021 žiadost' opredÍženie lehoty na doplnenie dokladov
pre vydanie dodatočného stavebného povolenia, ktorú podal stavebník.

Predložená žiadost' spólu sprílohami neposkytuje dostatočný podklad pre vydanie
požadovaného rozhodnutia, a prcto tunajší stavebný úrad vyzýva stavebníka na doplnenie podania
v stanovenej lehote a konanie v uvedenej veci prerušuje. Zároveň stavebný úrad určuje stavebníkovi
primeranú lehotu na doplnenie, pričom ho poučil o dósledkoch nedoplneniaíia podania.

'edÍženie a yPodanie nebolo v lehote úplne doplnené, stavebník požiadal o predlženie a prejavil akťívnu
snahu získat' podklady pre vydanie rozhodnutia.

Správny orgán je povinný poskytnúť pomoc a poučenie, aby účastník konania v konaní
neutrpel ujmu, pre neznalost' právnych predpisov. Na odstránenie nedostatkov .správny orgán je
povinný poskytnút' účastníkovi konania primeranú lehotu.

Stavebný úrad bude v predmetnej veci d'alej konat' v zmysle § 29 ods. (4) správneho
poriadku, po predložení dokladov v stánovenej lehote, t. j. ked' pominú prekážky, pre ktoré sa
konanie premšilo.
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Dana Čahojová
starostka

I. Doruěí sa formou vereinej vyhlášky:
Eleonóra Šedovičová, Silvánska 23, 841 04 Bratislava 4
vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového dornu bytového domu Silvánska l - 29
vBratislave, súpisné číslo 459, pozemky parc. č. 2091, 2090, 2089, 2088, 2087, 2086,
2085/5, 2085/4, 2084/4, 2084/3, 2083/2, 2083/1, 2082, 2081, 2080, 2079, 2078 a 2077 k.ú,
Karlova Ves, právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom
a stavbe na nich, vrátane bytov a nebytových priestorov, ktoré móžu byt' konaním priamo
dotknuté,

II. Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62

so žiadost'ou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
m}, Na vedomie:

2. Eleonóra Šedovičová, Silvánska 23, 841 04 Bratislava 4
3. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves - starostka
4. spis-2x
5.a/a-2x

Bratislava -

Verejná vyhláška
Táto písomnosť sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli

Miestneho úradu MČ Bratislava'-Karlova Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia.
Zároveň sa táto písomnosť zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk
Dátum vyvesenia Dátum doruěenia: Dátum zvesenia
na úradnej tabuli: ,//) / / /,i I, ý z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis: 7 ď - 7 / í ýlL"IJ/ ' Pečiatka a podpis{J'. íí ,,ú)#.
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