MESTSKA ČASŤ BRÁTTST,AÝA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka ě. 8, 842 62 B r a t i s l a v a 4

Č. j.: KV/SÚ/178/2021/19597/DB

Bratislava, 25. 1l. 2021

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podl'a § 117 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (d'álej
stavebný zákon) v spojení s § 5 písm. a) 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 plánovaní a stavebnom
poriadku v znenf rieskorších predpisov, § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave vznení neskorších predpisov, rozhodujúc podl'a § 88a
v spojení s § 66 stavebného zákona a podl'a e)e) 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (d'alej správny p6riadok) vydáva

dodatoěné stavebné povolenie

Stavebník: Peter Schill, Pustá 3, 841 04 Bratislava

Názov staÝby: ,,Dodatočné povolenie rekonštrukcie bytu"
Miesto stavby: ul. Kuklovská 13, 841 04 Bratislava v byte č. 32 na 4. poschodí bytového domu súp. č.
496 umiestneného na parc. č. 1986 v k. ú. Karlova Ves
Stručný popis: V predmetnom byte bol zrealizovaný zásah do nosnej časti bytového domu - vyrezaný otvor
medzi kuchyňou a, obývacou izbou, boli odstránené parapety v detskej izbe a v spálni, v celom byte bolo
zrealizované nové podlahové vykurovanie, bola zrealizovaná nová elektroinštalácia ktorá nebola vedená
v póvodných drážkach a boli odstránerié nášl'apné a izolačné vrstvy terás. Následne na to dňa 04. 02. 2020 bol
na stavebný úrad doručený d'alší podnet, v ktorom obyvatelia bytového domu Kuklovská 13 stavebnému úradu
oznámili, že vlastnfk bytu umiestnil na streche klimatizačnú jednotku a po fasáde domu umiestnil vel'ké
potrubie zo strechy smerom dole.
Projekto'vá dokumentácia: statický posudok - podl'a projektu autorizovaného inžiniera pre statiku stavieb
Ing. Ivana Tatalu, č. osv. 5 740*I3, dáhim 06/20 19, statický posudok - podl'a projektu autorizovaného inžiniera
pre statiku stavieb Ing. Františka Hladkého, č. osv. 5736*I3, dátum 25/2020, prqjekt vykurovania - podl'a
projektu autoriZovaného inžiniera pre technické, technologické a energetické vyhotovenie stavieb Ing. Jáana
Koníka, PhD., č. osv. 6557*l4, dátum 07/2019, projektová dokumentácia - podl'a projektu autorizovaného
architekta Ing. arch. Daniela Marinicu, č. osv. 2328AA, dátum 08/20210, projekt skutočného vyhotovenie
klimatizačného zariadenia - podl'a projektu Ing. Petra Valachyho, dátum 07/2020, projekt elektroinštalácie a
bleskozvodu - podl'a projektu Ing. Mareka Gešnábela, dátum 02/2020

Účel stavby: zvýšenie štffidardu bývania
Spósob uskutoěnenia stavby: dodávatel'sky
V konaní si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania.

Vzhl'adom na skutočnosť, že stavba je v súčasnosti už stavebno-technicky ukončená, stavebný úrad
podmienky pre jej realizáciu, resp. pre jej dokončenie nestanovuje, stavebný úrad zároveň podl'a § 88a ods. 9
v spojení § 82 ods. l stavebného zákona povol'u,ie užívanie stavby na určený účel.
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Odóvodnenie

Stavebný úrad obdržal dňa 04. 03. 2020 od žiadatel'a Petra Schilla, Pustá 3, 841 04 Bratislava žiadosť

o dodatočné stavebné povolenie na stavbu: ,,Dodatočné povolenie rekonštrukcie bytu" ktorý sa nachádza na ul.
Kuklovská 13, 841 04 Bratislava v byte č. 32 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 496 ui'niestneného na parc.
č. 1986 v k. ú. Karlova Ves.

Dňom podania žiadosti začalo konanie o dodatočnom povolení stavby.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves ako orgán štátneho stavebného dohradu vykonal ŠSD, ktorý sa

uskutočnil dňa 31. Ol. 2020, pri ktorom boli zistené zrealizované stavebné úpravy vyžadujúce si súhlas
stavebného úradu s ohlásením, resp. stavebné povolenie. V predmetnom byte bol zrealizovaný zásah do nosnej
časti bytového domu - vyrezaný otvor medzi kuchyňou a obývacou izbou, boli odstránené parapety v detskej
izbe avspálni, vcelom byte bolo zrealizované nové podlahové vykurovanie, bola zrealizovaná nová
elektroinštalácia ktorá nebola vedená v póvodných drážkach a boli odstránerié nášlapné a izolačné vrstvy terás.
Násle*e na to dňa 04. 02. 2020 bol na stavebný úrad doručený d'alší podnet, v ktorom obyvatelia bytového
domu Kuklovská 13 stavebnému úradu oznámili, že vlastník bytu umiestnil na streche klimatizačnú jednotku
a po fasáde domu urniestnil vel'ké potrubie zo strechy smerom dole.

V zmysle ustanovenia § 88a ods. l stavebného zákona stavebný úrad listom č. KV/SU/1636/2020/l0338fDB
zo dňa 15. 06. 2020 oznámil začatie konania o dodatočnom povolení (odstránení) stavby, vyzval stavebníkov
na predloženie dokladov potrebných v konanf o dodatočnom povolenf vyššie uvedených stavebných úprav,

určil lehotu na doplnenie, poučil stavebníka o dósledkoch nesplnenia výzvy a prerušil konanie. Stavebný úrad
listom č. KV/SU/1636/2020/20382/DB zo dňa 02. 12. 2020 a listom č. KV/SU/l 78/2021/6536/DB zo dňa 07.

04. 2021 oputovne vyzýval stavebnfka na doplnenie podkladov. Dňa 26. 03. 2021 a 09.09.2021 stavebnfk
predložili doklady podra výzvy.

Stavebník v konaní o dodatočnom povolení stavby predložil: súhlas nadpolovičnej vučšiny vlastníkov bytov
bytového domu Kuklovská 9 - 19 s dodatočným povolením rekonštrukcie bytového domu, projektovú
dokumentáciu - čast' architektúra, projektovú dokumentáciu - čast' vykurovanie, projektovú dokumentáciu čast' elektroinštalácie, projekt umiestnenia a technologický opis klimatizačnej jednotky, statický posudok a
doklad o zaplateni správneho poplatku

Stavebný úrad preskúmal podanie a dňa 23. 09. 2021 oznámil listom č. KV/SU/178/2021/15784/DB

začatie konania ododatočnom povoleni stavby spojeného s kolaudačným konanfm. Nakol'ko doplnené

podanie poskytovalo dostatočný podklad pre posúdenie vyššie uvedených stavieb, stavebný úrad v zmysle §
61 ods. 2 stavebného zákona stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s iniestnyi'n
zist'ovaním. V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona stanovil lehotu 7 pracovných dní na vyjadrenie
pripomienok a námietok účastníkov konania a upozornil, že k neskoršie podanýi'n námietkam a pripomienkam
nebude prihliadat'. Zjednodušená dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnoi'n úrade. Uvedeným
spósobom stavebný úrad umožnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania vyjadrit' sa
k podkladom stavebného povolenia.

V určene3 lehote neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky účastníkov konania.

Stavebný úrad posúdil predložené doklady a zjednodušenú dokumentáciu stavby, pričom zistil, že
povolením vyššie uvedených stavieb nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva a právom
chránené záujmy dotknutých účastníkov konania. Na základe uvedených skutočnosff stavebný úrad rozhodol
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Pouěenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat' v súlade s § 54 správneho poriadku odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
doručenia. Odvolanie sa podáva na mestskú čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 02
Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby abytovej politiky,
Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom až po vyčerpaní1riadnych
opravných prostriedkov.
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Doručí sa formou verejnej vyhlášky :

1. VlastnícibytovanebytovýchpriestorovbytovéhodomunaKuklovskejul.č.9-19,vedenínaLVč.
3073 v k. ú. Karlova Ves
2.

Peter Schill, Pustá 3, 841 04 Bratislava

3.

Ing. František Hladký s. r. o., Bernolákova 3, 901 0l Malacky - statik

4.

Ing. arch. Daniel Marinica, Hrubý Šúr 15, 903 0l Senec - projektant

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:

1 . Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nárn. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so žiadosťou
o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
2. Magistráthl.mestaSRBratislava,Primaciálnenám.l,81499Bratislava-sofma'ost'ouozverejnenie
verejnej vyhlášky na'ůradnej tabuli
3. SVBSVOJBYT,Kuklovskál9,84104Bratislava-spoločenstvovlastrífkovbytov-sožiadost'ou
o zverejnenie v bytovom dome na obvyklom mieste
Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doruěenia):
4. Peter Schill, Pustá 3, 841 04 Bratislava
Na vedomie:

5. MČBratislavaKarlovaVes-starostka
spis

6.

7:

a/a - 2x

Verejná Ýyhláška

ITáto písomnost' sa domčuje verejnou vyhláškou avyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenia sa povazuje 15. deň vyvesenia. Zároveň sa

táto písomnosť zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR

Bratislavy, Primaciálne-nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslat' potvrdenú
verejnú vyhlášku sp'Y.

Dátum vyvesenia: ,!"!€la:?!.'YX..... Dátum doruěenia: ;1.4:..'.R:!ea.Ž.. Dátum zvesenia: ....................
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T7ybaw?7e:Ing.BartošováDominika 02/70741312 ďominika.bartosova@karlovaves.sk
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