MESTSKÁ ČÁSŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Bratislava 22.08.2022
Č. j.: KV/SÚ/93 1/2022/16920/AF

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"), podra
§ 7a ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 2 písm. e) a § 4 ods. (4)
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce

a vyššie územné celky v znení neskorších predpÍsov a podl'a čl. 67 Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, v zmysle § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok"), rozhodujúc na podklade
vykonaného konania podra § 88a ods. (4) stavebného zákona v spojení s § 10 Vyhlášky
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 v konaní o dodatočnom povolení stavby vydáva

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

věastistavby: byt č. 42vo' vchode Silvánska 23 vBratislave, bytového domu
Silvánska l- 29 v Bratis,lave, 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;

pre stavebníka: Eleonóra Šedovičová, Silvánska 23, 841 04 Bratislava
(vlastník bytu, d'alej len ,,stavebník");
druh stavby:

zmena dokončenej stavby;

účel stavby:

bývanie, bytová budova - bytový dom podra § 43b ods. (l) písm. a)
stavebného zákona;

zodp.projektant: - Ing. Jozef Vaňo, autorizovaný stavebný inžinier voblasti statika
stavieb, reg. č. 0424*A*3-1, ktorý vypracoval statický posudok v októbri
2020;

- Ing. Peter Krištof, ktorý vypracoval dokumentáciu jestvujúceho stavu
v marci 2021.
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Stručný popis stavby:
Stavebné úpravy spočívajú najmu:
vo vybúraní podokenného parapetu obvodového panela šírky 1800 mm v obývacej izbe
a následné osadenie francúzskych okien;
vo vybúraní podokenného parapetu obvodového panela šírky 1040 mm azváčšenie
otvoru v obvodovom paneli v kuchyni na šírku 1820 mm. Kuchyňa je rozšírená o čast'
loggie plastovou presklenou stenou z profilov EURO DESIGN70 s izolačným dvojsklom Parapetná čast' plastovej steny je prevedená z plného sendvičového panelu HPL
24 mm, pred ktorým je zrealizovaná do výšky 1200 mm SDK predstena s doskami 2x
Ridurit hr. 20mm s požiarnou odolnost'ou PO 90 min. Zateplenie železobetónového
panela steny na loggii je Nobasilom hr. 50 mm, zate:plenie stropného panela je Nobasilqm
hr. 120 mm, s povrchovou úpravou systémovou omietkou BAUMIT.

Obvodové steny sú samonosné, jednoplášt'ové, zhotovené zkeramzitbetónu. Ostatné
stavebné úpravy audržiavacie práce boli povolené oznámením stavebného úradu č.
KV/SU/995/2019/3584/HK zo dňa 1l.02.20l9. Všetky stavebné úpravy sú zrealizované celé.
Pre stavbu sa určujú tieto podmienky:
1. Nakol'ko je stavba stavebne ukončená, stavebný úrad neurčuje podmienky
pre dokončenie realizácie stavby.
2. Stavebný úrad v zmysle § 81c písm. a) stavebného zákona upúšt'a od kolaudácie stavby.
3. Neoddelitel'nou súčast'ou tohto rozhodnutia je dokumentácia skutočného vyhotovenia
stavby, overená stavebným úradom v tomto konaní.
Námietky účastníkov konania:
Vkonanf neboli vzákonom stanovenej lehote vznesené námietky účastníkov konania.
Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné.

Odóvodnenie

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves obdržal dňa 22.06.2020
písomný podnet, ktorý spolóčne podali Ing. Dušan Lukáč, predseda SVB Silván a Ing. Ján
Takács, podpredseda SVB Silván.
Podra výpisu z listu vlastníctva č. 3116 je vlastníčkou bytu 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, 2081, 2080, 2079, 2078 a 2077 k.ú. Karlova Ves, Eleonóra Šedovičová, Silvánsk,a 23,
841 04 Bratislava.

Za účelom zistenia skutkového stavu orgán štátneho stavebného dohl'adu (d'alej len

,,orgán ŠSD") oznámil termín ŠSD, ktorý bol stanovený na deň 28.07.2020.
Orgán štátneho stavebného dohradu - zamestnanec mestskej časti Bratislava - Karlova
pÍSn b)
Ves, poverený starostom mestskej časti Brat,islava - Karlova Ves, podra § 99 písm.

stavebného zákona, vykonal v stanovený deň na predmetnej stavbe ŠSD. Z výkonu ŠSD
ŠSD bola
spísaná zápisnica a vyhotovená fotodokumentácia. Pri miestnej ohliadke v rámci výkonu ŠSD
bo}o zistené, že boli vykonané stavebné úpravy na základe ohlásenia stavebných úprav
audržiavacích prác č. KV/SU/995/2019/3584/HK zo dňa 1l.02.20l9. Oproti póvodne
povoleným úpravám sú zrealizované aj stavebné úpravy, ktoré neboli predmetom uvedeného
ohlásenia.

Stavebný úrad pod č. KV/SÚ/2100/2020/14724/AF zo dňa 04.09.2020 začal konanie
z vlastného podnetu o dodatočnom povolení stavby resp. odstránení stavby a súčasne vyzval
stavebníka na predloženie podkladov s rozhodnutím o prerušení konania.
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Stavebný úrad obdížal dňa 21.lO.2020 žiadost' o dodatočné povolenie stavby
snázvom: ,,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, 2081, 2080, 2079, 2078 a 2077 k.ú. Karlova Ves, ktoré podala

stavebníčka Eleonóra Šedovičová, Silvánska 23, 841 04 Bratislava. Stávebník 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 o dodatočnom
povolení (odstránení) stavby s výzvou na predloženie dokladov s rozhodnutím o prerušení

konania pod č. KV/SÚ/2841/2020/21644/DB zo dňa 15.l2.2020.
Stavebný úrad obdížal dňa 23.l2.2020 stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy.
Stavebník svoje podanie čiastočne doplnil naposledy dňa 27.04.2021.
Stavebný úrad opakovane vyzval stavebníka na doplnenie podkladov a súčasne

konanie v stanovenej lehote prerušil rozhodnutím č. KV/SÚ/66/2021/9423/AF zo dňa
28.05 .2021. Lehota na doplnenie podkladov márne uplynula dňa 07.lO.2021.

Stavebný úrad obdržal dňa 12.lO.2021 žiadost' stavebníka o predÍženie lehoty
nadoplnenie podkladov pre dodatočné vydanie stavebného povolenia. Stavebný úrad
opakovane vyzval stavebníka 4. výzvou č. KV/SU/66/2022/17078/AF zo dňa 25.10.2021
naodstránenie nedostatkov podania a doplnenie návrhu v urcene3 lehote o chýbajúce
podklady a súčasne konanie prerušil.

- Stavebný úrad na z4klade žiadosti stavebnflca 5.-krát predÍžil lehotu nadoplnenie
podania listom- č. KV/SÚ/931/2022/5992/AF zo dňa 22.03.2022, nakorko mal preukázanú
aktívnu snahu stavebníka predložit' potrebné doklady.

Stavebrífk podanie priebežne dopÍňal, avšak len čiastočne. Stavebný úrad obdržal

doplnenie podania-stavebníkom dňa 04.04.2022 výsledok hlasovania SVB SILVÁN, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch 14.03. - 18.03.2022. Z predloženého výsledku vyplýva, že žiadost'
stavebníčky nebola schválená.
Nakorko sa nepodarilo dosiahnut' v konaní dohodu účastníkov a námietky, ktoré sa
vzťahujú kvlastníckym ainým právam kstavbe bytového domu aprekračujú rozsah
právomoci stavebného úradu, odkazuje stavebný úrad účastníkov konania na súd, pričom im
urcu3e lehotu, v ktorej musia predložit' d«"kaz, že na súde bol podaný návrh na rozhodnutie
v spornej veci. Súč,asne boli účastníci konania upozornení na to, že ak návrh nebude
v určenej lehote podaný, urobí si stavebný úrad úsudok o námietke sám a rozhodne vo veci.
Stavebný úrad v súlade s § 137 ods. (2) stavebného zákona a § 29 správneho
poriadku konanie prerušil do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci. Stavebný úrad bude
v predmetnej veci d'alej konat' v zmysle § 29 ods. (4) správneho poriadku, len čo pominú
prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo (právoplatné rozhodnutie súdu) alebo márne uplynie
lehoty (do 30 dní od doručenia), v ktorej hore menovaní účastníci konania musia predložit'
písomným podaním stavebnému úradu d«"kaz, že na súde bol podaný návrh na rozhodnutie
v spornej veci.
Stavebný úrad v súlade s § í37 ods. (3) stavebného zákona upozornil účastníkov
konania, že ak návrh nebude vurčenej lehote podaný, urobí si stavebný úrad úsudok
o námietke sám a rozhodne vo veci.

Stavebný úrad obdržal dňa 07.07.2022 vyjadrenie stavebníka krozhodnutiu

stavebného úradu č. KV/SÚ/486/2022/7532/AF zo dňa 04.05.2022, v ktorom žiada sťavebný
úrad, ,, aby pri rozhodovaní v predmetnom stavebnom konaní rozhodol s ohradom na všetky
predložené podklady - technickú a projektovú dokumentáciu, rovnako aj ochotu účastníkov
konania - stavebníka a vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Silvánska č.
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1 - 29 v Bratislave zastupovaných
'anJCí počas stavebného konania Spoločenstvo vlastníkov bytov a
VÁN (d'alej len SVB Silván) Silvánska 1, 84104 Bratislava nebytových priestorov SILVÁN
dospiet' za účasti stavebného úradu sykonávajúceho stavebné 7conanie k dohode. Účastníci

stavebného konania" - tak stavebník ako aj zástupcovia SVB Silván aktívne hradali možnosti
vyriešenia a dosiahnutia dohody. Na základe vzájomného konsenzu a vyriešenia námietok,
ktoré boli &5vodom podania písomného podnetu zo dna 22.6. 2020 týkafi2ceho sa
stmebných úprav v byte č. 42 vo vchode Silvánska 23 v Bratislave a následne začatia
predmetného .stavebného konania, bol v dňoch 14.3. - 18.3. 2022 vyhlásený predsedom SVB
Silván termín na písomné hlasovanie vlastníkov bytov nebytových priestorov bytového domu
Silvánska 1 - 29, Bratislava, v rámci ktorého sa hlasovalo aj o súhlase so stavebnými
úpravami v býte č. 42 v bytovom vchode Silvánska č. 23. Súhlasne sa vyjadrilo 39,18%
zúčastnených vlastníkov. Zárove-řt žiadam, aby stmebný úrad pri svojom rozhodovaní zvážil
relatívne vysoké % kladne hlasujúcich vlastníkov s ohradom na skutočnost: že bytový dom sa
skladá z 342 bytov a splnen.ie podmienky doloženia m2hlasu s predmetnou stavebnou
úpravou napriek dohode so zástupcami SVB Silván v tejto situácii bolo takrner
nedosiahnuterné."

Vtomto konaní ododatočnom povolení stavby sa vyskytla občianskoprávna
námietka, o ktorej podra právneho poriadku prináleží rozhodovat' súdu. Námietka sa týka
vlastníckeho práva kstavbe, ato chýbajúci súhlas nadpolovičnej váčšiny vlastníkov
bytových anebytových priestorov bytového domu so stavebnou úpravou. Preto stavebný
úrad v zmysle § 137 ods. (2) stavebného zákona odkázal účastníkov konania na súd, pričom
určil podra § 137 ods. (3) stavebného zákona lehotu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia,
atým sa stavebný úrad pokúsil o dosiahnutie dohody medzi účastníkmi. Stavebný úrad
konštatuje, že nebol podaný dókaz, že na súde bol podaný návrh na rozhodnutie
v spornej veci.
Lehota určená stavebným úradom uplynula márne, a preto si vo veci urobil
úsudok sám azrealizované stavebné úpravy nad rámec oznámenia kohláseniu
stavebných úprav a udržiavacích prác č. KV/SU/995/2019/3584/HK zo dňa 11.02.2019
povoruje.
Stavebný úrad vyhodnotil okruh účastníkov konania podra platnéhq právneho stavu
v súlade s § 34 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa povol'ovaná stavba rm)že priamo
dotýkať ich vlastníckych alebo iných práv k pozemkom alebo stavbám, akp aj k susedným
pozemkom a stavbám.
Stanoviská apožiadavky účastníkov stavebného konania adotknutých orgánov
uplatnené v tomto konaní boli preskúmané a sú súčasťou spisového materiálu.

V konaní o dodatočnom povolení stavby boli predložené nasledovné podklady:
a jednoduchá projektová dokumentácia stavebných úprav, ktorú vypracoval Ing. Peter
Krištof v októbri 2020 - 2 paré;
statický posudok posúdenia odstránenia parapetov v obvodovej stene, ktorý vypracoval
Ing. Jozef Vaňo, autorizovaný stavebný inžinier v oblasti statika stavieb, reg. č. 0424*A*31, v októbri 2020 - 2 paré;
a jednoduchá projektová dokum.entácia jestvujúceho stavu pre dodatočné povolenie, ktorú
vypracoval Ing. Peter Krištof v marci 2021- 2 paré;
technická správa + výkres, ktorú vypracovala a opečiatkovala Kornélia Zieglerová ako
špecialista požiarnej ochrany, v apríli 2021 ;
kópia písomného hlasovania o dodatočnej legalizácii stavebných úprav v byte, pričom
žiadost' nebola schválená;
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Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariaďenia - Prvá odborná prehliadka
a skúška elektrického zariadenia;

kladné stanoviská a vyiadrenia dotknutých orgánov bez podmienok:
Stanovisko ku konaniu o dodatočnom povolení stavebných úprav v byte č. 42 bytového
domu na Silvánskej ul. č. 23, ktoré vydalo Hlavné mesto Sr Bratislava pod č. MAGS OUIC
64569/2020 - 4763 15 zo dňa 08. 12.2020;

Stanovisko na účely stavebného konania, ktoré vydal Hasičský a záchranný útvar hlavného
mesta SR Bratislavy pod č. HZUBA3-202 l/001806-002 zo dňa 25.08.2021 ;
a doklad o zaplatení správneho poplatku podra zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 300 €, zaplatený na účet Mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8 v Bratislave.

Zrealizovaná zmena dokončenej stavby nad rámec Oznámenia k ohláseniu stavebných
úprav a udržiavacích prác vydaného mestskou čast'ou Bratislava - Karlova Ves, v rozsahu odstránenie parapetov pod oknom v obvodovej stene medzi loggiou a obývacou izbou v byte
č. 42, na 5. poschodí bytového domu na Silvánskej ul. č. 23 v Bratislave, je uskutočnená

v rámci režimu stanove'ného zásadami a regulatívmi stanovenými ÚPN pre územie danej
funkčnej plochy: funkčné využitie viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101

a priestorové usporiadanie -stabilizované územie. Územný plán hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy 2007, v znení zmien a doplnkov Ol, 02, 03, 05 a 06, je základným

územnoplánovaeím dokumentom pre celé územie Bratislavy. Územný plán rieši návrh
funkčného využitia územia mesta s určením prevládajúcich funkčných území, stanovuje
zásady a regulatívy priestorového usporiadania a fiinkčného využívania územia jednotlivých
pl«"ch, t. j. funkčných a priestorovo homogénnych jednotiek.
Vzhradom na uvedené, stavebné úpravy v byte č. 42, na Silvánskej ul., zrealizované
nad rámec uvedeného oznámenia, neovplyvňujú stavbu, ktore3 súčast'ou je predmetný byt,
vo vzťahu k regulatívom funkčného využitia a priestorového usporiadania, územia funkčnej

plochy, ktoré sú stanovené v ÚPN.
Stavebný úrad v konaní primerane postupoval podra ustanovení § 3 ods. (1), (2), (4),
(5) a (6) správneho poriadku, pričom podra § 3 ods. (l) dbal na súlad so zákonmi a inými
právnymi predpismi, podra § 3 ods. (2) mali účastníci konania možnost' sa v konaní vyjadrit',
podra § 3 ods. (4) správny orgán dbal na to, aby sa zaoberal vecou bez zbytočných priet'ahov
a použil najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal
na to, aby konanie prebiehalo hospodárne bez zbytočného zat'ažovania účastníkov konania,
podra S, 3 ods. (5) rozhodoval podl'a sporahlivo zisteného stavu veci avydal rozhodnutie
v súlade s § 46 a § 47 správneho poriadku.
Stavebný úrad dospel k záveru, že žiadost' stavebníka poskytovala dostatočný podklad
pre konanie á rozhodnutie vo veci. Stavebný úrad v konaní preskúmal najmu či dokumentácia

spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým-ochrany životného
prostredia, ochrany zdravia a života rudí, a či zodpovedá všeobecným technickým
požiadavkám na výsjavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi.
Stavebný úrad zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav
veci, apreto je dóvód na vydanie predmetného rozhodnutia. Stavebný úrad podrobne
a v celom rozsahu preskúmal žiadost' na začatie konania spolu s projektovou dokumentáciou a
spisovým materiálom, posúdil ju spríslušnými hmotnoprávnymi aprocesnoprávnymi
predpismi, predovšetkým sozákonom o správnom konaní astavebriým zákonom, ako aj

príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, a na záklaďe
skutkového stavu rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokove3 časti
tohto rozhodnutia.
Poučenie

l

I

Proti tomuto novému rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie
natunajšom 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 podra príslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku.

!ai'
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Dana Čahojová
starostka
Príloha:

1. ?x overená projektová dokumentácia stavby, ktorú si stavebník po predchádzajúcom
telefonickom dohovore osobne prevezme na stavebnom úrade v čase stránkových hodín
(pondelok a streda od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.).
Doručí sa:

I. Doručí sa formou vereinei vyhlášky:

Eleonóra Šedovičová, Silv-ánska 23, 841 04 Bratislava 4
vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu 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, 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 m6žu
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 Bratislava so žiadost'ou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
III. Na vedomie:

2. Eleonóra Šedovičová, Silvánska 23, 841 04 Bratislava 4
3. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves - starostka

4. spis-2x
5.a/a-2x

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

tabuli Miestneho úradu MČ BratislavaJKarlova Ves. Za d'eň doručenia sa považuje 15. deň
vyvesenia. 'Lároven sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk
Dátum vyvesenia
Dátum doruěenia:
Dátum zvesenia
naúradnejtabuli:
,,0, ?
, , ii ?? /
zúradnejtabule:
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