MESTSKÁ ČÁSŤ BRÁTISLAVA-KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Vaše číslo

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

KV/SÚ/1006/2022/8954/VŠ

Šabíková Vladimíra, Ing. arch.

22.04.2022

02/ 707 11314

vladimira.sabikova@karlovaves.sk

OZNÁMENIE
Mestská časť Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný úrad),
podl'a § 117 ods. l zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovanf a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (d'alej stavebný zákon) v spojení s e) 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej sprá'ye pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znenf neskorších predpisov a o zmene a doplnenf zákona
č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenf neskorších predpisov,

§7a ods. 2 písm.i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, v konaní podl'a § 88 ods. 3 stavebného zákona a v zmysle §33 ods.
2 zákona č. 71/1967 o správnom konanf (správny poriadok) v znení neskorších ziíiien a doplnkov (d'alej
správny poriadok)
o z n a m u j e pokraěovanie konania o odstránení stavby, dotknutým orgánom a účastníkom konania
názov odstraňovanej stavby: ,,Búranie existujúceho záhradného objektu"
vlastník stavby:
v zastÚpenÍ:

Stavebné bytové dmžstvo Kuklovská, Paprad'ová 3, 821 0l Bratislava, IČO: 52 543 226
Proxin, s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47 196 904

miesto stavby: Kuklovská ulica - parc. reg. C č. 1921, 1920, 1918/2 v k. ú. Karlova Ves, stavba bez
súpisného čísla podl'a listu vlastníctva č. 3004.
zároveň podl'a § 61 ods. l stavebného zákona v spojitosti s § 21 správneho poriadku
nariad'uje ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním
na ďeň 24.05.2022 (utorok) o 9.00 hod.
so stretnuffm pozvaných na mieste stavby.

Rozsah objektov urěených na odstránenie:

Stavbou určenou na odstránenie je záhradný domček bez súpisného čísla, ktorý sa nachádza na sarnostatnom
pozemku parc. č. 1921, uprostred záhrady parcela č. 1920. Objekt je realizovaný vo svahovitom teréne. Jeho
hlavná, murovaná casť má rozmer 4,58 x 4,3 8 i'n, z južnej strany je k jej stene pristavená drevená kólňa. Pred
vstupom do murovaného, jednopriestorového objektu je vybetónovaná terasa, ktorá zároveň tvorí strop
minipivničky. Vo vnútri miestnosti sú kachle odvetrané komfnovou rúrou cez strechu amalé okienko.
Drevená kólňa má dvoje, oproti sebe situované dvere s atypickými rozmermi a presvetlená je oknom. Vchod
do pivničky je z exteriéru, cez nízke plechové dvere. Strechy sú v miernom spáde, oplechované.

Stavba je pripojená na vodovod a elektrinu. Prípojka elektriny je zrealizovaná z betónového stÍpa na
verejnom chodníku (parcela č. 1674/l k.ú. Karlova Ves ). Prípojka je vedená v iyhe v zemi až k elektrickým
hodinám.

Objekt je tiež napojený na vodovod. Prípojka má DN 15 (l/2") aje zrealizovaná z vodovodu DN 400
(parcela č. 1918/2), v jej trase je osadený aj uzatvárací ventil, ten bude uzatvorený počas búracích prác.
Prípojka vyúst'uje pri objekte a po jeho fasáde vystúpa do úrovni umývadla v kuchynskej linke, kde vchádza
do objektu. Odkanalizovanie vody z drezu je historicky riešené trativodom k zakoparíému sudu bez dna, kde
vsakuje do zeme.

Objekt bude rozoberaný ručne, vykonajú sa nasledovné búracie práce:

Demontáž plechovej krytiny vrátane plechového komína krytiny nad kólňou
Postupné rozobratie strešnej nosnej konštrukcie
Demontáž okien a dverí vrátane ich zárubní

Demontovanie klampiarskych prvkov na fasáde
Rozobratie drevenej prístavby (kólne)

Řozobratie stien vymurovaných z plnej pálenej tehly
Odstránenie betónovej podlahy, terasy a podzemnej časti
Odstránenie pásových betónových základov
podrobnejšie podl'a projektovej dokumentácie (revízia: Ol/2022) vypracovanej autorizovaným architektom
Ing. Mariánom Bajanoin (reg.č. 0903 AA)

Písomnost'ou č. KV/SÚ/1889/2021/17387/VŠ zo dňa 20.10.2021 stavebný úrad oznáinil začatie
konania o odstránení stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, pričom upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zist'ovania a zároveň v súlade s e) 61 ods. 3 stavebného zákona určil lehotu na
uplatnenie námietok. V určenej lehote boli stavebnému úradu doručené nárnietky účastníkov konania - :
JUDr. Zuzany Hvozdíkovej a Maroša Hvozdíka, obaja bytom Kuklovská 41, 841 04 Bratislava, doručené
dňa 16.08.2021 v znení:

íí Ako účastnícj konania podávame htto námietku z nasledovných dóvodov ;
1. V doručenom Oznámení je deklarovaná skutočnost', že Stavebný úrad začal na návrh vlastníka stavby
konanie o odstránení stavby - *záhradného domčeka bez označenia súpisným číslom". Uvedené
deklaróvanie je v rozpore so skutočnost'ou, nakolko náhradom z verejnej komunikácie je zrejmé, že táto
murovaná a podpivničená stavba má riadne označenie evidenčným číslom 5242.
Výpisom z listu vlastníctva č.3004 bolo preukázané, že na uvedenom Liste vlastníctva predmetná stavba nie
je vyznačená a ani Bytové družstvo Kuklovská, Paprad'ová 3, 821 0l Bratislava nie je vyznačené ako'vlastník
predmetnej stavby, ktorá je riadne označená evidenčným číslom 5242. Ked'že predmetná stavba nie je
evidovaná na Liste vlastníctva a žiadater nepreukázal právne relevantným sp6sobom svoje vlastnícke práva
k predmetnej stavbe o odstránenie ktorej požiadal, máme za to, že nie sví splnené zákonné podmienky na
začatie vyššie uvedeného konania. ( §6 odsal, písm.c., bod 2. zák. 1 62/1995 Zz. a § 88 ods.3 zák. 50/1976 Z.z.
)
2. V doručenom Oznámení je d'alej deklarovan4 skutočnost: že ,,záhradný domček je pripojený len na
elektrinu- iné inžinierske siete sa v objekte nenachádzafi2. Uvedené deklarovanie je taktiež v rozpore so
skutočnost'ou, nakolko náhradom z verejnej komunikácie je viditerrw:, že predmetná stavba má po mr2roch

vedené vodovodrw: potrubia aj kanalizačný zvod. Žiadame aby bola projektová dokumentácia objektu
prerobená podra skutkového stavu. (fotografia objektu )
3. V nadváznosti na naše osobné ůstne podame na Stavebnom ůrade, opakovane upozorřrujeme týmto
Stavebný úrad aj na skutočnost: že na pozemku parc- č.1920 je vedená kanalizačná prípojka pre
odkanalizovanie celého bytového domu Kuklovská 41, ktorú ešte v r. 1968 vybudovali pre tento p6vodne
vlastný bytový dom Vodárne a kanalizácie š.p., Bratislava (t.č. BVS, a,s.) a vlastrúctvo k tejto prípojke bolo
následne pri prevodoch bytov zmluvne prevedené do vlastrúctva vlastníkov bytov bytového domu Kuklovská
41. Uvedené trasovarúe kanalizačnej prípojky žiadame zakreslit' v plánovanom projekte ,,Bytových domov
Kuklovská" a z titulu zohradnenia trasovania tejto kanalizačnej prípojky žiadame aj o prepracovanie
projektovej dokumentácie plánovaného projektu. ( situácia rozvodov Kuklovská ul.)

Na základe vyššie uvedených namietaných skutočností, preto týmto žiadame Stavebný úrad M(:: Bratislava
Karlova Ves o prerušenie konania a o miestne zist'ovanie za prítomnosti účastníkov konania, tak aby sa po
odstránení právnych a projektových nedostatkov predmetného podania pri následných možných brtracích
prácach predišlo prípadným škodám na uvedenej kanalizačnej prípojke k bytovému domu Kuklovská 41."
O predložených námietkach stavebný úrad vlastníka stavby (žiadatel'a o odstránenie stavby) informoval,
následne vlastník stavby dňa 12.01.2022 predložil kúpno-predajnú zínluvu predmetných pozemkov ako
doklad o vlastníctve stavby arevidovanú projektovú dokuinentáciu s dátumom Ol/2022. Stavebný úrad
predloženú dokumentáciu posúdil a na základe nových skutočností vyzval vlastníka na doplnenie podania

akonanie rozhodnutíi'n č. KV/SU/1006/2022/3920/VŠ zo dňa 16.02.2022 prerušil. Vlastník stavby-doplnil
požadované doklady dňa 28.03'.2022.
So zretel'om na nái'nietky účastnfkov konania, zistenia nových skutočností a tvrdení, pre úplné zistenie
skutočného stavu veci, stavebný úrad podl'a 83 61 ods.l stavebného zákona v spojitosti s § 21 správneho
poriadku nariad'uje ústne pojednávanie spojené s miestnym zist'ovaním na deň a čas uvedený vyššie.

2

Stavebný úrad súěasne upozorňuje úěastníkov konania, že svoje námietky móžete uplatnit'
najneskór pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na námietky a pripo@ienky, ktoré boli
alebo mohli byt' uplatnené v územnoin konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada (§
61 ods.l stavebného zákona).

Dotknuté orgány sú povinné oznámit' svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatnit' svoje
námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas,

predÍži -stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán vurčenej alebo
predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska
níin sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 6 stavebného zákona).
Upozornenie :

Účastnfci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa móžu dať zastupovat' advokátom alebo iným
zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom
svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázat' písomným plnomocenstvom alebo
plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice (§ 17 správneho poriadku).

- Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dókazy a ich doplnenie a klást' svedkom
a znaícom otázky pri ústnom pojednávanf a miestnej ohliadke (§ 33 ods. 1 správneho poriadku).
Stavebný úrad týmto dáva účastnfkom konania azúčastneným osobám možnost', aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť kjeho podkladú i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnút' jeho
doplnenie, v lehote - najneskór na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadil.
V opačnom prípade najneskór v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods.2 v nadváznosti na § 27
správneho poriadku).

Účastník konania je povinný navrhnút' na podporu svojich tvrdení dókazy, ktoré sú mu znárne (§ 34
ods.3 správneho poriadku).

Do podkladov a dokumentácie je možné nahliadnut' na stavebnom úrade MČ Bratislava Karlova
Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava v stránkové dni (v pondelok a stredu od 8:00 do 12:00 hod. a od 13 :OO
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Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

Z dóvodu vel'kého počtu účastníkov konania - vlastnfkov susedných nehnutel'ností, doručuje sa toto
oznámenie verejnou vyhláškou (podl'a e) 61, ods.4 stavebného zákona).

1. Stavebné bytové družstvo K'uklovská, Paprad'ová 3, 821 0l Bratislava - stavebník, v zastúperií: Proxin,
s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
3.

Ing. Marián Bajan, Krajinská 97, 821 06 Bratislava - projektant
Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava - vlastník pozemkov a stavby
parcela reg.C č. 1671/1 a 1671/4, súpis.č. 5197 v k.ú. Karlova Ves

4.

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 Í5 Bratislava - správca pozemkov podl'a LV č.

2.

1962 v k.ú. Karlova Ves

5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - vlastník pozemkov reg.C, parc.č.
6.

1673, 1916, 1917 a pozemkov reg. E, parc.c. 3803, 3729, 3801, 3720/1 v k.ú. Karlova Ves
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 - ako správca pozemkov
parcely reg.E, č. 755/3 a 3119/3 v k.ú. Karlova Ves

7. MarošHvozdík,Kuklovská41,84104Bratislava
8. JUDr. Zuzana Hvozdíková, Kuklovská 41, 841 04 Bratislava
9. Mgr. Katarfna Wentz, Nad Lúčkami 34, 841 05 Bratislava

. 10. Ing. Vlastimil Špaček, Máchova 1723, 436 0l Litvínov, Česká republika
1l. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytovéhó domu Kuklovská 57, súpis.č. 2306
12. Vlastnfci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kuklovská 53, súpis.č. 2301
3

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):
1. Stavebné bytové družstvo guklovská, Paprad'ová 3, 821 0l Bratislava - stavebník, v zastúpenf: Proxin,
s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
2.

Ing. Marián Bajan, Krajinská 97, 821 06 Bratislava - projektant

J.

Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava - vlastn?ík pozei'nkov a stavby
parcela reg.C č. 1671/l a 1671/4, súpis.č. 5197 v k.ú. Karlova Ves

4.

Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava - správca pozemkov podl'a LV č.
1962 v k.ú. Karlova Ves

5.

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - vlastník pozeinkov reg.C, parc.č.

6.

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 - ako správca pozemkov

1673, 1916, 1917 a pozemkov reg. E, parc.č. 3803, 3729, 3801, 3720/l v k.ú. Karlova Ves
parcely reg.E, č. 755/3 a 3119/3 v k.ú. Karlova Ves
7. MarošHvozdík,Kuklovská41,84104Bratislava
8. JUDr. Zuzana Hvozdíková, Kuklovská 41, 841 04 Bratislava
9. Mgr. Katarína Wentz, Nad Lúčkami 34, 841 05 Bratislava

10. Ing. Vlastimil Špaček, Máchova 1723, 436 0l Litvínov, Česká republika
1l. Karloveská realizačná spoločnost', s. r. o., Hany Meličkovej 1/E, 841 05 Bratislava - správca bytových
domov Kuklovská 57 a 53, súpis,č. 2306 a č. 2301
Doručí sa dotknutým orgánom:
12.Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

13.Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o žiyotné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
oddelenie ochrany prírody a 'vybraných zložiek životného prostredia (orgán OH)
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgán OPK)

14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava

17. MČ Bratislava-Karlova Ves, oddelenie dopravy a životného prostredia
- referát životného prostredia
Na vedomie:

18. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
19. Spis
20. a/a ?x

Verejná vyhláška:
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho

úradu MČ Bratislava-Karlova Ve-s. Putnásty deň vyvesenia na úradnej tabuli MČ B-ratislava-Karlova
Ves je dňom doručenia oznámenia. Zároveň sa oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nárn. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslat'
verejnú vyhlášku sput'.
Dátum vyvesenia:

z,6,,,,'1,!,,42,,

Dátum doručenia: "'..:."'e.:..n.....

pečiatka a podpis:

pečiatka a podpis:

mstwků čas;T Í'$?o.ia - !(arfova ?
oddetanis (i*osriííia:'c RonaÍ
k* :.'št&'='05il')ří() pcí«adkJM
Nám. $v. Františka I
842 62 Bralie,leM 4
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I)átum zvesenia:

