
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVÁ - KARLOVA VES
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Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
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KV/SU/l 26/20 17/14200/HK
Vybavuje/ linka/ E-mail
Ing. Hana Kaniová
02/ 707 11 318

hana.kaniova@karlovaves.sk

Bratislava
07.08.20'}7
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Vec: Doručenie Rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, stavebný úrad,
ě. j. KV/SU/126/2017/10383/HK zo dňa 31.05.20l7

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podl'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"), podl'a § 7a ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej
rady č. 3 77/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podra
čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, z dóvodu doručenia RozhodnutÍa o zastavení
konania vo veci povolenia zmeny stavby pred dokončením pod č. j. KV/SU/126/2017/10383/HK zo dňa
31.05.2017

,,Rekonštrukcia rodinného domu':
Milan Jurišta, Dlhé Diely I. 3244/74, 841 04 Bratislava 4,
Emília Jurištová, Dlhé Diely I. 3244/74, 841 04 Bratislava 4,

právny nástupca stavebníka: MaitinDevelopment, s.r.o., Jelenia 1, 811 10 Bratislava,IČO: 48214302
Ing. Ivan Šimčík, Adámiho 44515, 841 05 Bratislavav zastÚpenÍ:

miesto stavby : Komonicova ulica v Bratislave, stavba súpisné číslo 3244, pozemok registra
"C" parcelné č. 3351/1, 3352, 3353 katastrálne územie Karlova Ves, list
vlastníctva č. 2110.

na stavbu:

póvodní stavebníci:

doručuje dedičom po zosnulom účastníkovi konania:

* Ing. Aladár Lovás, posledne bytom Šalviová 12, 821 0l Bratislava 2 (stavebný dozor),

ktorý zomrel a správnemu orgánu nie sú známi jeho dedičia a ich pobyt.

Stavebný úrad dedičom po uvedenom zosnulom účastníkovi konania doručuje horeuvedené
Rozhodnutie podra S, 26 ods. (l) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov

verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní.
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Príloha:

Oznámenie č. j. KV/SU/ 126/20 1 7/ 103 83/HK zo dňa 31.05 .2017
Na vedomie:
1 . starostka MČ BA Karlova Ves
2. spis 2x
3.a}a

(

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky
š?

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4. Za deň doručenia sa považuje
15 . deň vyvesenia. Súěasne sa zverejní oznámenie na internetovej stránke: www.karlovaves.sk.

.. Dátum zvesenia:Dátum vyvesenia: ,'.(6..g.,ggpjj. .l5 .g....2.c.9.l.:..L..4.:"!..r......Dátum doručenia: .

Mestská časX Bratislava - Kaůcm ?
odde»enie územnétm konanm

a.s;wbnéhO ?
Nám. sv. FrgŠška 8
842 62 Bralislava 4

pečiatkaapodpis: Z,..,t4;'řC'
(Í

Mestská časť EhUslava - Kmk«a ?
oddemnie územného konanoa

a stavebného poí$adku
Nám. sv. FranUška 8
842 62 Bra€islava 4

pečiatka a podp.is: ),?,,?,-' " pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Hana Kaniová, 02/ 707 11 318, hana.kaniova@karlovaves.sk
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M/MESTSKÁ ČÁSŤ BRÁTISLAVA - KARLOVÁ VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Císlo : KV/SU/ 126/20 17/ 103 83/HK Bratislava 31.05.2017

ROZHODNUTIE S

š?

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad")
podl'a § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podl'a § 7a ods. (2) písm. i) zákon'a
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov a podra čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podl'a
§ 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnoí'n konaní (správny poriadok) v znerí neskorších
predpisov (d'alej len ,,správny poriadok"), na podklade vykonaného konania rozhodujúc podl'a § 60
ods. (2) písm. e) stavebného zákona v nadváziiosti na § 30 ods. (I) písm. j) správneho poriadku

zastavuje konanie
vo veci povolenia zmeny stavby pred dokončením

,,Rekonštrukcia rodinného domu':
Milan Jurišta, Dlhé Diely I. 3244/74, 841 04 Bratislava 4,
Emília Jurištová, Dlhé Diely I. 3244/74, 84104 Bratislava 4,

právny nástupca stavebníka: MaitinDevelopment, s.r.o., Jelenia 1, 811 10 Bratislava,IČO: 48214302
Ing. Ivan Šimčík, Adámiho 445/5, 841 05 Bratislavav zastÚpení:

miesto stavby : Komonicova ulica v Bratislave, stavba súpisné číslo 3244, pozemok
registra "C" parcelné č. 3351/I, 3352, 3353 katastrálne ťizemie Karlova
Ves, list vlastníctva č. 2110.

na stavbu:

póvodní stavebníci:

Podra § 60 ods. (2) písm. e) stavebného zákona, stavebný úrad zastaví konanie, ak stavebník:
++ vzal žiadost' o stavebné povolen'te spčžť"

Podl'a § 30 ods. (1) písm. j) správneho poriadku, správny orgán konanie zastaví:
,, ak tak ustanoví osobitný zákon"

Odóvodnenie

Na predmetnú stavbu bolo vydané dodatočné povolenie stavby pod
KV/SU/516/2012/2621/KJ zo dňa 23.02.2012, právoplatné dňa 23.03.2012, pre stavebníkov
Jurištu a Emíliu Jurištovú, obaja bytom Dlhé Diely I. 3244/74, 841 04 Bratislava 4.

Stavebný úrad prijal dňa 30.09.2014 žiadost' žiadatel'ky Emílie Jurištovej, Dlhé Diely I.
3244/74, 841 04 Bratislava na povolenie zmeny rekonštrukcie stavby pred dokončením, stavba
s názvom ,,BYTOVY DOM - LONGITAL?.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie vo veci povolenia zmeny stavby pred dokončením.
Vzhradom na zmenu vlastníckych práv k predrnetnej stavbe v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa

30.06.2014, stavebný úrad oznámil dňa 27.1l.20l4 dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie
konania o povolení zmeny stavby pred dokončením s názvom stavby ,,Rekonštrukcia rodinného
domu': pre nových vlastníkov stavby: Juraj Lalík a Eva Lalíková obaja bytom Pifflova 3, 851 0l
Bratislava, ktorých v konaní zastupoval v zmysle splnomocnenia Milan Jurišta, Dlhé Diely I. 74/3244,
841 04 Bratislava.

číslom
Milana

l



Stavebný úrad v konaní po podrobnejšom preskúmaní podania skonštatoval, že predložená
žiadost' spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie, a preto konanie v uvedenej
veci prerušil rozhodnutím pod číslom KV/SU/620/2015/14143/TO zo dňa 02.lO.2015 a súčasne
vyzval na doplnenie podania a o objasnenie vlastníckych vzt'ahov a postavenia osoby stavebníka
v konaní.

Žiadatel'ka Emília Jurištová v čase podania žiadosti nebola stavebničkou ani vlastníčkou
predmetnej stavby, teda ani osobou oprávnenou žiadat' o povolenie zmeny predmetnej stavby pred jej
dokončením. Prílohou žiadosti Emílie Jurištovej bolo plnomocenstvo, ktorým vlastník stavby, toho
času Juraj Lalík, splnomocnil na zastupovanie vo veci zmeny stavby pred dokončením Milana Jurištu.
Stavebný úrad vyzval Emíliu Jurištovú o odstránenie nedostatkov žiadosti.

Práviiymi nástupcami stavebníkov: Juraja Laííka a Evy Lalíkovej po opátovnom prevode
vlastníckeho práva sa stali oput' póvodní stavebníci Milan Jurišta a Emília Jurištová.

V zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 02.09.2016 sa novým vlastníkom predmetnej stavby stala
právnická osoba MartinDevelopment, s.r.o., Jelenia 1, 811 10 Bratislava.

Dňa 20.02.20l7 podal nový vlastník stavby MartinDevelopment, s.r.o., žiadost' vo veci
povolenia zmeny stavby pred dokončením, s novým návrhom riešenia a názvom stavby: Bytový dom
VILLA GRAND VUE.

Na predmetnej stavbe bol dňa 31.03.2017 vykonaný štátny stavebný dohl'ad, kde poverený
zamestnanec stavebného úradu zistil rozdiely uskutočnené na stavbe oproti dokumentácii
vypracovanej Ing. arch. Vojtechom Novotným v roku 2003 v konaní pre dodatočné povolenie
predmetnej stavby.

Na základe uvedeného bolo z vlastného podnetu stavebného úradu začaté konanie
ododatočnom povolení (resp. o odstránení) zrealizovaných zmien s návrhom na dokončenie
rozostavanej stavby zrealizovanej v rozpore s právoplatným stavebným povolením.

l

Stavebný úrad prijal dňa 11.04.2017 od vlastníka predmetnej stavby MartinDevelopment, s.r.o.,
podanie, ktorým vzal spát' svoju žiadost' podanú dňa 20.02.2017 o povolenie zmeny stavby pred
dokončením.

Súčasne dňa 11.04.2017 stavebný úrad prijal od predchádzajúcich vlastníkov stavby Milana
Jurištu a Emílie Jurištovej podanie, ktorým vzali spát' svoju žiadost' zo dňa 30.09.2014 o povolenie
zmeny stavby pred dokončením.

Podl'a ustanovenia § 60 ods. (2) písm. e) stavebného zákona, stavebný úrad zastaví konanie, ak
stavebník vzal žiadost' o stavebné povolenie spát'.

Stavebný úrad podl'a 83 60 ods. (2) písm. e) stavebného zákona zastavil predmetné konanie
v súlade s § 30 ods. (1) písm. j) správneho poriadku.

Pouěenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie na tunajšom stavebnom úrade podl'a 8) 53
a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia, pričom odvolacím orgánom je Okresný
úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Doruěí sa úěastníkom konania:

1. MaitinDevelopment, s.r.o., Jelenia 1, 811 10 Bratislava v zastúpení Ing. Ivan Šimčík. Adámiho
44515. 841 05 Bratislava

2. Milan Jurišta, Dllié Diely I. 3244174, 841 04 Bratislava 4,
3. Emília Jurištová, Dlhé Diely I. 3244/74, 841 04 Bratislava 4,
4. Daginar Hr?ibantová, Komonicová 8, 841 04 Bratislava,
5. Ing. Peter Polačko, Dlhé Diely I83, 841 04 Bratislava,
6. Magdaléna Poláčková, Dlhé Diely I83, 841 04 Bratislava,
7. JUDr. Marek Mikuška, Podhorie 92, 969 82 Podhorie,
8. Ing. Dana Mikušková, Podhorie 92, 969 82 Podhorie,
9. Kláštor Bosých Karmelitánov Lorinčík, Lorinčík 40, 040 11 Košice,
10. Ing. Peter Hamiliak., PhD., Sv. Cyrila a? Metoda 1 34/48, 013 06 Terchová,(projektant)
1 1 . DAVANITA,s.r.o., Šancová 98, 831 04 Bratislava (projektant)
12. Ing. Aladár Lovás, Šalviová 12, 821 0l Bratislava 2 (stavebný dozor)

II

Na vedomie:

13. Juraj Lalík, Pifflova 3, 851 0l Bratislava
14. Eva Lalíková, Pifflova 3, 851 0l Bratislava
1 5. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

16.spis
17.ala-2x

Vybavuje: Ing. Hana Kaniová 02/ 707 11 318, hana.kaniova@karlovmes.sk
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