MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES

o«li

Nám. sv. Františka ě. 8, 842 62 B r a t is l a v a 4
Bratislava 08.12.2021

C. j.: KV/SU/2661/2021/1 7863/DB

ROZHODNUTIE
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") pódl'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. 37 7/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republjky Bratislave v znení neskorších predpisov a podl'a
čl. ;67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rozhodujúc podl'a ustanovenia § 30 ods. (l)
písm. b) správneho poriadku a v zmysle § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znenf
neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok")
zastavuje konanie
vo veci povolenia zmeny v užívaní
názov časti stavby:
navrhovatel':

v zastúpení:
miesto stavby:

,,Priestory na bývanie-1. bytová jednotka"
Ing. Juraj Osuský, CSc. Adámiho 3, 841 05 Bratislava,
Ing. Eva Osuská, Adámiho 3, 841 05 Ešratislava
JUDr. Martina Stašíková, Hodálova 2, 841 04 Bratislava,

Ing. Juraj Osuský, CSc. A4ámiho 3, 841 05 Bratislava
ul. Adámiho 3, súp. č. 445 na pozemku register ,,C" parc. č. 1243 k. ú. Karlova
Ves v Bratislave.

póvodný úěel: .
navrhovaný účel:

iný nebytový pricstor,

priestory na bývanie-1. bytová jednotka

z dóvodu, že nawhovatel' vzal svoj návrh na začatie konania o zmene v užívanf časti stavby spuť.

Odóyodnenie

Stavebný úrad prijal dňa 24. 06. 2021 s doplnením dňa 12. 07. 2021, do podatel'ne Miestneho úradu

Mestskej časti- Bratislava-Karlova Ves od nawhovatel'ov Ing. Juraja Osuského, CSc. Adámiho 3, 841 05
Bratislava, Ing. Evy Osuskej, Adámiho 3, 841 05 Bratislava, JUDr. Martiny Staš'íkoÝej, Hodálova 2, 841 04
Bratislava, v zastúpení Ing. Juraja Osuského, CSc. 4dámiho 3, 841 05 Bratislava žiadosť o povolenie zmeny
v užívaní časti stavby, názov časti stavby ,,Priestory na bývanie-1. bytová jednotka': nebytový priestor č.
104 na prízemí bytového domu, ul. Adárniho 3, 84105 v Bratislave, stavba so súpisným číslom 445 na

pozemku register-,,C" parc. č. 1243 k. ú. Karlova Ves v Bratislave. Dňom podania návrhu bolo začaté
konanie o zrnene v užívaní časti stavby.

Stavebný úrad oznámil listom č. KV/SU/2661/2021/14100/DB zo dňa 19. 08. 2021 začatie konania
o zmene v užívaní časti stavby a zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním na 21.
09. 2021 na mieste stavby.

Na miestnom zist'ovaní sa uskutočnila obhliaaka stavby a ústne pojednávanie, na základe ktorého sa

k predmetnému návrhu vyjadril zástupca dotla'iutého orgánu - Hasičského a záchranného útvaru Hlavného
mesta SR BA, ktorý na stavebný úrad zaslal nesúhlasné stanovisko doručené dňa 19. 10. 2021
s podmienkaini.

- Stavebný úrad prijal dňa 20. 10. 2021 do podatel'ne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves o4 navrhovatel'a, v zastiipení Ing. Juraja Osuského, CSc. Adámiho 3, 841 05 Bratislava,
spát'vzatie žiadosti o povolenie zmeny v užívanf časti stavby.

l

Podl'a § 30 ods. 1 písm. b) stavebný úrad konanie zastaví, ak účastník konania vzal svoj návrh na začatie
konania s(:íát' a konanie sa netýka žného 'ůčastníka konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia s,o
spčit'vzatím návrhu a nejde o konanie , ktoré m6že začat' sprámy orgán.
Stavebný úrad s prihliadnutím na ustanovenie § 30 ods. l písm. b) správneho poriadku oznámil listoi'n

pod č. KV/SÚ/2661/2021/1 7715/DB zo dňa 27. 10. 2021, že navrhovatel', v zastúpení Ing. Juraja Osuského,
CSc, Adámiho 3, 841 05 Bratislava, vzal žiadost' o povolenie zmeny v užívaní časti stavby sput'. Stavebný
úrad zároveň vyzval ostatných účastníkov konania, aby v lehote najneskór 5 pracovných dní od doručenia
tohto oznámenia doručili stavebnému úradu závLné vyjadrenie k spát'vzatiu žiadosti o povolenie zmeny
v užívani časti stavby. Stavebný úrad ich zároveň upozornil, že ak v určenej lehote neoznámia svoje písomné
alebo ústne stanovisko, má sa za to, že so spuťvzatím žiadosti o povolenie zmeny v užívaní časti stavby
súhlasia, a podl'a F3 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku bude konanie zastavené.
V lehote stanovenej stavebný úradom v oznámení o spuťvzatí žiadosti o povolení zmeny v užívaní

časti stavby s výzvou na vyjadrenie -pod č. KV/SÚ/2661/2021/1 7715/DB zo dňa 27. 10. 202i neboli podané

žiadne záv?é vyjadrenia účastníkov konania k spát'vzatiu žiadosti o povolenie zmeny v užívaní časti
stavby, a preto stavebný úrad konštatoval, že so spíit'vzatím žiadosti o povolenie zmeny v užívaní časti
stavby súhlasia.

Stavebný úrad vzhl'adom na doručené nesúhlasné stanovisko dotknutého orgánu nemal preukázanú
a zaistenú bezpečnost' a ochranu zdravia l'udí a životného prostredia. Na základe doručeného sput'vzatia
podania zo dňa 2
Vzhl'adom k hore uvedeným skutočnostian'i, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.

Pouěenie

Proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania sa podl'a 83 30 ods. (1) písm. b) správneho poriadku
nemožno odvolať.
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Doručí sa úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
2.

Ing. Juraj Osuský, CSc. Adárniho 3, 841 05 'Bratislava - stavebník
Ing. Eva Osuská, Adámiho 3, 841 05 Bratislava - stavebník

3.

JUDr. Maíatina Stašfková, Hodálova 2, 841 04 Bratislava - stavebník

4.

Karloveská realizačná spoločnost', s. r. o., Hany Meličkovej 1/E, 841 05 Bratislava
Vlastníci všetkých bytov a nebytových priestorov bytového domu Adámiho 1, 3, 5, LV 2222

1.

5.

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejn@nie verejnej vyhlášky:
6.

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Nárn. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, so žiadost'ou
o vyvesenie na úradnej tabuli MČ

7. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky
Doručí sa dotknutým orgánom:
8. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Břatislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

2

Na vedomie úěastníkom konania (nemá účinky doručenia):
9. Ing. Juraj Osuský, CSc. Adámiho 3, 841 05 Bratislava - stavebník
10. Ing. Eva Osuská, Adámiho 3, 841 05 Bratislava - stavebník
11. JUDr. Martina Stašíková, Hodálova 2, 841 04 Bratislava - stavebník
Na vedomie:

12. Karloveská realizačná spoločnost', s. r. o., Hany Meličkovej 1fE, 841 05 Bratislava, so
žiadost'ou o vyvesenie oznámenia v bytovom dome na óbvyklom mieste

13. Ů Írati;lavaa:KarÍova Ve; I ostarostk;
14. 2xspis
15. 2xa/a

Verejná vyhláška:

Toto oznámenie sa domčuje 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 vyvesenía.
Zároveň sa toto oznámenie 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' potwdenú verejnú vyhlášku spát'.

Dátum vyvesenia: '2ň,j,q,fl!!,.1... Dátum doruěenia: .'?r::';'.F.:.?.9?..:... Dátum zvesenia: .......................
pečiatka a podpis:

pečiatkaapodpis: .,. , ) pečiatkaapodpis:
a
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Vybavuje: Ing. Dominika Bartošová

02/707 11 312

3

dominika.bartosova@karlovaves.sk

