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MESTSKA CAST BRATISLAVA KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č.3.: KV/SU/924/2020/16150/AP Bratislava 06.lO.2020

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný
úrad), podra § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanf a stavebnom poriadku, v
znení neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon) v spojenf s Fg 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.
Z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok abývanie vznení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení 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,
rozhodujúc podl'a § 88a ods. 4 a 7 a í§ 66 stav. zákona a F3 46 a í§ 47 zákona č. 71/1967 Zb.
v správnom konaní v znení neskoršíóh predpisov (d'alej správny poriadok) v stavebnom korianí
vydáva

dodatočné povolenie stavby

Stavebník: KreditConsult

35756080
s.r.o., 'Jána Stanislava IOA, 841 05 Bratislava, IČO:

Názov stavby:

Miesto stavby:

Účel stavby:

,,vymurovanie deliacich priečok pre uzavretie garážových boxov č. 18 na -1
podlaži a č. 32 na -2 podlaží bytového domu"
ul J. Stanislava IOA, bytový dom súp. č. 3677 umiestnený na parc. č.
l 669/664, nebytový priestor č. 1 na -2 suterén a nebytový priestor č. 4 na -1
suterén v k.ú. Karlova Ves

uzavretie garážových boxov

Stručný popis:
Predmetom riešenia je stavebná úprava dvoch garážových státí vo vlastníctve stavebníka. Jedná sa
ogarážové miesto č. 18 vprvom podzemnom podlaží agarážové miesto č. 32 vdruhom
podzemnom podlaží stavby. Investor stavebne odderuje oba predmetné garážové miesta od
ostatných spóločných priestorov hromadnej garáže. Ostatné priestory v 1. PP a 2. PP sú nemenné
a slúžia na p5vodný účel. uvedená drobn4 stavebná zmena je bez zásahov do nosných a požiarne
deliacich konštrukcií. Nemení sa podlažnost' objektu, zmena je bez prístavby a nadstavby objektu.
Obvodové steny ohraničujúce obe garážové miesta č. 18 a32 sú murované (siporex 75mm
obojstranne omietnuté, vjazdná brána rolovacia, Priečky sú umiestnené na hranici označených
garážových miest anezasahujú do susedných garážových miest ani do spoločnej komunikácie
určenej na prevádzku motorových vozidiel. Priečky nebránia evakuácií osób z priestoru hromadnej
garáže. Počet osób a póvodné únikové cesty sa nemenia.

Podmienky pre vydanie dodatoěného povolenia stavby:

Stavba je uskutočnená podra projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v tomto
konanf, ktorú vypracoval Ing. arch. Erik Makki, MAKKI-architekt s.r.o., Hraničná 41, 821 05
Bratislava s dátumom 05/2020 a ktorá !vorí neoddelitel'nú súčast' tohto rozhodnutia.
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Ďalšie zmeny stavby, alebo zmeny v sp6sobe užívariia stavby nie je možné uskutočnit' bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Stavba je dokončená, stavebný úrad v zmysle § 81c písm. a, stavebného zákona upúšt'a od
kolaudácie.

Počas užívania stavby je potrebné dodržiavat' príslušné platné predpisy,, týkajúce sa ochrany
životného prostredia, zdravia rudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,
Vlastník stavby je povinný udržiavat' stavbu v dobrom stavebnotechnickom stave tak, aby
nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych ahygienických závad, aby nedochádzalo k3ej
znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhl'adu, a aby sa čo najviac predÍžila jej užívatel'nost',
v súlade s § 86 stavebného zákona,

V konaní neboli v určenej lehote uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Platnost' rozhodnutia: Toto rozhodnutie je podrá § 70 stavebného zákona závázné aj pre právnych
nástupcov účastnjkov konania .

Odóvodnenie

Orgán štátneho stavebného dohl'adu na základe podnetu doručeného dňa 07.12.2018 vykonal dňa
05.02.2019 kontrolu na -1. a -2. podlaží stavby Bytového domu so súp. č. 3677 umiestnenú na ul.
Jána Stanislava, parc. č. 1669/664 v k.ú. Karlova Ves. V kontrolovaných nebytových priestoroch č.
4 ač. l bolo zistené obmurovanie garážových boxov č. 32 ač. 18. Priestory č. 4 ač. l sú
vpodielovom spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Podra vyjadrenia prítomného zástupcu
spoločnosti KreditConsult, s.r.o., obmurovanie garážových boxov boli vykonané ešte pred
nadobudnutím do ich vlastníctva a prerokovávané priamo so stavebníkom stavby ,,Bytový dom
Mirador". V overenom projekte skutočného vyhotovenia však zistené stavebné úpravy neboli
vyznačené. Stavebný úrad po posúdení výsledkov orgánom ŠSD vyhodnotil, že nebolo dostatočne
preukázané, že vykonané stavebné úpravy boli riadne skolaudované v rámci hlavnej stavby, preto je
potrebné zrealizované stavebné úpravy posúdit' vkonanf ododatočnom povolení (odstránení)
stavby, kde bude stavebný úrad skúmat' či zmena stavby (stavebné úpravy) nie sú v rozpore
s verejnými záujmarni.

Stavebný úrad po posúdení zistenf orgánom štátneho stavebného dohradu dňa 05.02.20l9
písomnost'ou č. KV/SU/924/2020/2195/AP zo dňa 22.01.2020 oznámil začatie konania
o dodatočnom povolení (odstránení) stavby účastníkom konania, vyzval stavebníka na predloženie
požadovaných dokladov a zároveň premšil konanie. Stavebník dňa 10.08.2020 doplnil požadované
doklady.

Stavebný úrad upovedomil listom č. KV/SU/924/2020/13834/AP zo dňa 18.08.2020
účastníkov konanÍa o Idoplnení dokladov a pokraqovaní konania o dodatočnom povolení predmetnej
stav5y, pričom určil lehotu na podanie námietok a pripomienok a súčasne upozornil, že k neskoršie
podaným námietkam apripomienkam nebude stavebný úrad prihliadat'. Uvedeným postupom
správny orgán umo:žnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania vyjadrit' sa
kpodkladom rozhodnutia. Vurčenej lehote neboli poďané námietky apripomienky účastníkov
konania.

Vkonaní ododatočnom povolení stavby stavebník predložil nasledovné doklady
astanoviská dotknutých orgánov: doklad o zaplatení správneho poplatku podl'a sadzobníka
správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov vo výške 60 € prevodom na účet MČ Bratislava-Karlova Ves; Projekt skutočného
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vyhotovenia stavby overený osobou s príslušným odborným vzdelaním v dvoch vyhotoveniach,
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto č.
HŽP/10607/2020 zo dňa 09.07.2020; stanovisko Hasičského azáchranného útvaru Hl. m. SR
Bratislavy č. HZUBA3-2020/001678-002 zo dňa 23.07.2020; súhlas spoluvlastníkov predmetných
priestorov so stavebnou úpravou; statické posúdenie stavby overené autorizovaným stavebným
inžinierom pre statiku stavieb Ing. Jozefom Baranom reg. č. 0034*Z*I3 s dátumom 05/2020; doklad
o vzdelaní osoby, ktorá vypracovala projektovú dokumentáciu- vysokoškolský diplom; riešenie
požiarnej bezpečnosti stavby v dvoch vyhotoveniach;

Stavebný úrad vkonaní ododatočnom povolení preskúmal predložené doklady, súlad
s aktuálnej platným územným plánom pre dané územie a aj na podklade predložených súhlasných
závázných stanovísk dotknutých orgánov nezistil dóvody, brániace vydaniu dodatočného povolenia
predmetnej stavby. Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhódnutia.

Pouěenie:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom stavebnom
úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší stavebný úrad
sám nerozhodne o odvolaní, rozhodríe o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby
abytovej politiky. Toto rozhodnutie, 3toré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnost', je možné preskúmat' súdom podra príslušných ustanovení Správneho
súdneho poriadku.
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Príloha:

Overenú projektovú dokumer4táciu stavby si prevezme stavebník osobne na stavebnom
úrade v stránkové dni (pondelok a streda od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00) po
vyznačení právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Doruěí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1. stavebník a právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku
parc. č. l 669/664 a stavbe bytového domu súp. č. 3677 vedeného na LV č. 4384

2. Ing. arch. Erik Mak?ki, MAKKI-architekt s.r.o., Hraničná 41, 821 05 Bratislava -projektant

Na vedomie:

3.
4.

5.
6.

7.

KreditCons'ult, s.r.o., Jána Stanislava IOA, 841 05 Bratislava - stavebnfk
Bytový podnik Dúbravka, spol. s.r.o., Drobného 27, 841 0l Bratislava - správca bytového
domu, so žiadost'ou o zverejnenie v bytovom dome na obvyklom mieste
MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
spis
a/a - 2x
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Verejná vyhláška

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miest;eho úradu MČ Brati-slava-Karlova-Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia
písomnosti na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Zároveň sa táto
písomnost' zverejňuje aj iným spósobom, na webovej stránke www.karlovaves.sk.

í.,f 40,';5Dátum vyvesenia Dátum doruČeqia: Dátum zvesenia:2p.lq:h

pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Paulech, andrej.pacilech@'ikarlovaves.sk, 02/ 70711313
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