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VMESTSKÁ ČASŤ BRATISLÁVA KARLOVA VES

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č. j.: KV/SU/220/2019/9292/DH Bratislava 13.5.2019

OZNÁMENIE
0 ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO

POJEDNÁVANIA A MIESTNEHO ZISŤOVANIA

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podl'a § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon?) v nadvuznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 3 77/ 1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o hlavnom meste") a čl.
67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadváznosti na § l písm. 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
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadváznosti na § 2 písm. e)
zákona č. 41 6/200 1 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov, v konaní o dodatočnom povolení stavby, ktoré bolo v súlade s § 88a ods. l
stavebného zákona začaté listom č. KV/SU/134/2018/11441/DH zo dňa 2.7.2018 a na základe žiadosti o
dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby zo dňa 6.4.2017, ktorú podala stavebníčka Jana Špráchalová,
bytom Baníkova 2, 841 04 Bratislava (d'alej len ,,stavebníčka"), s posledným doplnením vyžiadaných
podkladov dňa 5.l1.2018, po posúdení súladu s verejnými záujmami podra ustanovení § 88 ods. l písm. b) a §
88a ods. l a 7 v spojitosti s ustanoveniami § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona a § 18 ods. 3 zákona č. 71/ 1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len "správny poriadok"),
dotknutým orgánom a znáínym účastníkom konania oznamu ié začatie konania o dodatočnom povolení stavby,
vo veci dodatočného povolenia zmeny dokončenej stavby s názvom:

,,Loggia, Baníkova 2, Bratislava?

uskutočnenej na pozemku registra ,,c? parc.č. 13 78 (v registri i=p0,cc vedený ako parc.č. 3 548/3) v k.ú. Karlova Ves,
ako prístavby bytového domu súp.č. 473, nehnuternost' evidovaná v LV č. 3001, na Baníkovej ulici č. 2, 4 a 6 v
Bratislave, na pozemkoch registra ,,c? parc.č. 1378, 1379 a 1380 v k.ú. Karlova Ves, prevádzkovo prepojenej s
bytom č. 2 na prízemí vo vchode na Baníkovej ulici č. 2 v Bratislave (d'alej len ,,stavba"), bez stavebného
povolenia.

Pozemok registra =ip,cc parc.č. 3548/3 v k.ú. Karlova Ves, na ktorom je stavba postavená, je podra LV č.
497 1 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.

Konanie o dodatočnom povolení stavby bolo začaté na základe zistení pri výkone štátneho stavebného dohradu
vykonaného opakovane v dňoch 22.2.207, 24.2.20l7 a 10.3 .2017, že stavebníčka začala uskutočňovat' predmetnú
zmenu dokončenej stavby bez stavebného povolenia.

Štátny stavebný-dohrad bol na mieste stavby vykonaný na základe opakovaných podnetov správcu
bytového domu - spoločnosti REGAS HP, s.r.o., so sídlom Pri Habánskom mlyne 24, 811 04 Bratislava, ktoré
boli stavebnému úradu domčené v dňoch 20.2.20l7 a 22.2.20l7, a následných opakovaných telefonických a e-
mailových podnetov vlastníkov bytov a nebytových priestorov predmetného bytového domu, obsahom ktorých
bola skutočnosť, že vlastníčka bytu č. 2 na prízerní vo vchode č. 2 bytového domu uskutočňuje v priestore bytu
a súčasne v exteriéri také stavebné úpravy, ktorými zasahujete do fasády bytového domu a do chodníka pred
domom, a súčasne v súvislosti s ohlásením stavebných úprav stavebníčky, ktoré bolo tunajšiemu stavebnému
úradu doručené dňa 20.2.20l7, a ktorého predmetom bolo vybudovanie loggie k predmetnému bytu na prízemí.

Pri výkone ŠSD ohliadkou z verej-ného priestranstva dňa 22 .2.20l7 bolo zistené, že navrhované ohlásené
stavebné práce v súvislosti s vybudovaním loggie už boli začaté.

Na predmetnom pozemku bola v čase výkonu ŠSD, v strednom trakte východnej fasády bytového domu
v priestore medzi loggiovými stenami pod radom loggií v úrovni 2. - 5 .NP, vybudovaná murovaná konštrukcia z
pórobetónových tvárnic, uložená na základoch z debniacich tvárnic, zapustených do terénu. Pre vybudovanie
základov vo výkope bola rozrezaná povrchová asfaltová vrstva chodníka, a na fasáde bytového domu bola vo
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výške cca 70 cm rozrezaná v celej šírke medzi loggiovými stenami omietka, vrátane izolačných vrstiev zateplenia
bytového domu, pre uloženie železobetónovej dosky, ktorá bude tvorit' podlahu budúcej loggie.

Na základe týchto zistení stavebný úrad stavebníčku a zhotovitera - spol. PLUS IN-COME, s.r.o., so
sídlom Pri Vinohradoch 9427, 831 06 Bratislava, na mieste stavby pri výkone-ŠSD ústne a následne listom č.
KV/SU/1443/2017/4778/DH zo dňa 23.2.2017 podra § 102 ods. 5 písm. a) stavebného zákona vyzval, aby
bezodkladne zastavili vykonávanie stavebných prác na predmetnej stavbe, ktoré vyžadujú stavebné povolenie,
alebo ohlásenie stavebnému úradu.

Následnou ohliadkou z verejného priestranstva dňa 24.2.2017 a pri výkone ŠSD dňa 10.3.20l7,
ktorého výkon bol oznámený listom č. KV/SU/1443/2017/4777/DH zo dňa 23.2.2017, bolo zistené, že
stavebníčka výzvu orgánu ŠSD rešpektovala a v nepovolených stavebných prácach d'alej nepokračovala.

Na mieste stavby a v priestore bytu č. 2 na prízemí predmetného bytového domu, bolo zistené, že boli
realizované stavebné úpravy a udržiavacie práce, bez ohlásenia stavebnému úradu, v rozsahu:

drobná dispozičná úprava v kúperni - zamurovanie dverného otvoru medzi kúperňou a kuchyňou,
a zúženie dverného otvoru do kuchyne;
výmena zariad'ovacích predmetov v kúperni (sprchový kút a umývadlo), výmena keramických obkladov
stien a podláh, a súvisiaca úprava rozvodov inštalácií ;
v celom byte realizované nové povrchové úpravy stien a podláh.

Na fasáde bytového domu bola začatá realizácia prístavby loggie k bytu č. 2 v rozsahu:
v strednom trakte východnej fasády bytového domu, v priestore medzi loggiovými stenami pod radom
loggií v úrovni 2. - 5 .NP, bola vybudovaná murovaná konštrukcia z troch radov pórobetónových tvárnic,
uložená na základoch z debniacich tvárnic, zapustených do terénu;
pre vybudovanie základov z debniacich tvárnic bola rozrezaná povrchová asfaltová vrstva chodníka
a realizovaný výkop;
na fasáde bytového domu bola vo výške cca 70 cm v celej šírke medzi loggiovými stenami rozrezaná
omietka, vrátane izolačných vrstiev zateplenia bytového domu, pre uloženie železobetónovej dosky,
ktorá bude tvorit' podlahu budúcej loggie.

Vzhradom na uvedené zistenia, stavebný úrad skonštatoval, že pre povolenie predmetnej zmeny dokončenej
stavby - prístavby loggie nepostačuje ohlásenie, ale bolo ju moié uskutočniť len na základe stavebného
povolenia, nakol'ko jej realizáciou dójde k takým zmenám a zásahom do objektu bytového domu, ktoré sú
v rozpore s ustanoveniami § 55 ods. 2 stavebného zákona, najmá z dóvodu, že sa čiastočne mení spósob užívania
predmetného bytu a vzhrad objektu zásahom do obvodovej konštnikcie bytového domu. Súčasne nebolo
preukázané, že stavba neohrozuje záujmy spoločnosti vzhradom na to, že nebol preukázaný právny vzt'ah k
pozemku pod stavbou a súhlas spoluvlastníkov v zmysle § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov, a nebola preukázaná skutočnost', že prístavba neovplyvňuje požiarnu bezpečnost' objektu
bytového domu.
- Vzmysleuvedenéhoasprihliadnutímnato,žestavbabolavčaseohláseniaavýkonuŠSDužzačatábez

stavebného povolenia, podané ohlásenie stavebný úrad považoval za bezpredmetné, a vo veci nepovolenej zmeny
dokončenej stavby d'alej postupoval podra § 88a stavebného zákona.

Dňa 6.4.2017 p'odala tunajšiemu stavebnému úradu stavebníčka Janka Špráchalová, bytom Baníkova 2,
841 04 Bratislava, žiadost' o dodatočné povolenie zmeny dokončenej stavby, uskutočnenej bez stavebného
povolenia, vrátane projektovej dokumentácie (vypracovanej Ing. arch. Pavlom Škombárom, z februára 2017) a
časti dokladov, ktorými preukazuje súlad nepovolenej zmeny dokončenej stavby s verejným záujmom, ktorú
následne doplnila o d'alšie doklady podaniami zo dňa 7.9.20l7 a 27.6.20l8. Súčasne bol uhradený príslušný
správny poplatok.

Vzhradom na vyššie uvedené stavebný úrad žiadost' stavebníčky prijal a vyhodnotil ako podnet na začatie
konania ododatočnom povolení stavby, pretože vzmysle § 88a ods. 1 stavebného zákona je konanie
o dodatočnom povolení stavby možné začat' iba z vlastného podnetu stavebného úradu, po zistení, že stavba bola
postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Predložená žiadost' o dodatočné povolenie zmeny
dokončenej stavby však neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie nepovolenej zmeny dokončenej stavby,
stavebný úrad preto v zmysle § 88a ods. l a ods. 7 v spojení s § 60 ods.l stavebného zákona listom č.
KV/SU/134/201 8/11441/DH zo dňa 2.7.20l8 oznámil začatie konania o dodatočnom povolení, resp. odstránení
zmeny dokončenej stavby, a súčasne stavebníčku vyzval, aby v určenej lehote doplnila svoju žiadost' o chýbajúce
doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným
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zákonom, najmá s ciermi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Požadované náležitosti boli
stavebnému úradu doplnené podaniami v dňoch 24.9.2018, 9.10.20l8 a 5 . 11.2018.

Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovanie prístavby, resp. vstavby loggie na prízemí v strednom
trakte východnej fasády bytového domu, medzi zvislými loggiovými stenami, pod radom jestvujúcich loggií.
Loggia bude realizovaná ako samonosná konštrukcia, na podperách z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm,podperá

.o hlbkyzaložených na základoch z debnacich tvárnic hr. 400 mm do hlbky 800 mm. Zábradlie do výšky 900 mm nad
úroveň podlahy loggie bude rovnako murované z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm z exteriérovej strany
zateplené polystyrénom hr. 5 0 mm. Železobetónová loggiová doska bude hr. 100 mm bude položená na podperách
s pochódznou plochou na úrovni podlahy bytu. Priestor loggie bude na l'avej strane uzavretý murovanou stenou
z pórobetónových tvárnic z exteriérovej strany zateplenou polystyrénom hr. 50 mm. Jestvujúci okenný otvor
v obvodovej stene bytového domu bude upravený čiastočným odstránením parapetného muriva, a vymurovaním
deliaceho stípa z pórobetónových tvárnic-, pre vytvorenie -dverného o'uoru- pre-vstup na loggiu a s-amostatného
olaia. Priestor loggie sa navrhuje z čelnej strany uzavretý dvomi plastovými oknami s celkovou šírkou 2780 mm,
osadenými na murovanom zábradlí.

Podra § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšt'a od ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania,
pretože sú mu dobre známe pomery staveniska ažiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby. Stavebný úrad určuje, že účastníci konania móžu uplatnit' svoje námietky do 7 pracovných
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a súčasne upozorňuje, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatnit' svo3e
iredlžinámietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správs7 potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, pí

stavebný úrad na jeho žiadost' lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote
neoznámi svoje písomné stanovisko k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že s dodatočn'ýín povolením stavby
z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 5 stavebného zákona).

Upozornenie: V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (d'alej len "správny poriadok") účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa móžu dat'
zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich
orgánov alebo prostredníctvom svo3ho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázat' písomným
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Učastník konania a zúčastnená osoba má právo v zmysle § 33 správneho poriadku navrhovat' dókazy
a ich doplnenie. Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnost', aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadrit' k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnút' jeho doplnenie,
najneskór v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods. 2 v nadváznosti na § 27 správneho poriadku). Podra §
34 ods. 3 správneho poriadku účastník konania je povinný navrhnút' na podporu svojich tvrdení dókazy, ktoré sú
mu známe.

Účastníci konania móžu nahliadnut' do podkladov rozhodnutia v budove miestneho úradu Mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves, na prízemí, v kanc. č. 160, v úradné dni: pondelok a streda, 8 - 12; 13 - 17 hod..

,o4#V?íĚ2a. J4,,)
?=7

starostka

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu
MČ Bratislava-Karlova Ves. Za-deň d'oručenia sa-považuje 15. deň vyvesenia. 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' potvrdenú verejnú vyhlášku
spát'.

3



Doručí sa účastníkom konania - verejnou vyhláškou:
Janka Špráchalová, Baníkova 2, 841 04 Bratislava*

vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. súp. č. 473, na ulici Baníkova 2, 4 a 6 v
Bratislave, na pozemkoch registra ,,c" parc.č. 1378, 13 79 a 1380 v k.ú. Karlova Ves (podra LV 3001);
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

- sekcia správy nehnuterností
Ing. arch. PavoÍ Škombár, L,. Štúra 18, 029 0l Námestovo - projektant

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

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou o zverejnenie
verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
REGAS HP, s.r.o., so sídlom Pri Habánskom mlyne 24, 811 04 Bratislava - správca bytového domu - so
žiadost'ou o vyvesenie oznámenia v bytovom dome na obvyklom mieste

2.

3.

Doručí sa dotknutým orgánom:
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

- oddelenie územného rozvo3:? mesta
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava
- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OH)

6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava

5.

Na vedomie (nemá účinky doručenia):
7. Janka Špráchalová, Baníkova 2, 841 04 Bratislava
8. Spoločenstvo Baníkova 2,4,6, so sídlom Baníkova 4, 841 04 Bratislava
9. PLUS IN-COME, s.r.o., Pri Vinohradoch 9427, 831 06 Bratislava - zhotoviter
10. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
ll.Spis
12. a/a 2x

#Í. íúr5í
Dátum vyvesenia:

pečiatka a podpis: /

rířllESTN'Y I.:lRAD MEST6"lÍE/JXč'aTl
BRATISLAVA - KAFILOVA VES

NÁM. SV. FFlANTlšŮAa8
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Vybavuje: Ing. Hambálková 02/ 70711 315, drahoslma.hambalkova@karlovmes.sk
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